IN$TlTUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL

tDITALDE LICITAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO DO REGIME
:,
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAl, MEDIANTE LEILÃO PÚBLICO

JLÃO PÚBLICO IlIiSS/GEXRJC. N'01/2016

I, DA APRESENTAÇÃO
,

1;1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal, daqui
, r diante denominado simplesmente INSS, representado por sua Gerência Executiva Rio de
J' neiro- Centro por intermédio do Servidor designado pela Portaria n066 , de 20 de junho de
2 1.5. publicada no RS.L, n° 115; de 20 junho/2016 , torna público que fará realizar Licitação
n modalidade de LEILÃO rílBLJCO para a alienação do Ímóvel descrito neste instrumento;
n estado em que se encontram e pela melhor oferta. nos termos do artigo 14 da Lei nO 11.481,
de 31 de maio de 2007 e, subsidiaríamente, da Lei nú 8.666 de 21 de junho de 1993, vigente nos
termos das supervenientes alterações, bem como das condições esütbeleddas neste Edhal e seus
arlexos. Para tanto, o Servidor designado realizará sessão pública destinada à abertura propostas
àS: 10:00 horao:; do dia 13 de julho de 2016, no 6° andar, localizado na Rua Pedro Lessa n0:36 ~
ntro Rio de Janeiro/R1.

~

1. • Os interessados poderão obter informações e autorização para visitar os imóveis objeto
d ste Leilão Público, bem como examinar li sua documentação dominial c receber cópia
,mpleta deste edital até aS 15:00 horas do dia 11 de julho de 2016, na Rua Pedro Lessa n"36,
Centro ~ Rio de Janeuo/RJ e no site.http://mds.gov.brlitcesso~a-informacaoiticitacoes-ec~ntratos/concorrenda
,

2. DAS :vIODALIDADES DE VENDA

2•• À vista:
2.1.1. O arrematante pagará no ato do lcHão, sinal correspondente a, no mínimo,
1 % (dez por cento) do valor da arrematação, através da Guia da Previdência Sodal- GPS a ser
P~ na rede bancária, e o complemento desse valor, no prazo de até 10 (dez) dias antes
d~

data da assínatura da Escritura de Compra e Venda, que será lavrada no prazo máximo de 60
(~ssenta) dias contados da publicação da adjudicação do imóvel ao promitente comprador 00
D rio Oficíal da União ~ DOU e no Boletim de Serviço Local do INSS - BSL. exceto quando
se tratar de Carta de Credito, que obedecerá o disposto no subi tem 2,1,2,1.
I

2.1.2. Os interessados que desejarem u~r Cana de Crédito e/ou FGTS deverão
di '~dr-se ao agente financeiro de sua escolha ou ao banco administrador do FGTS, para
in irarem- se das condições e providência,; necessárias, antes do prazo estipulado para entrega
de:proposta no leilão.
2.1.2.1. No caso de utilização de Carla de Crédito, O ;2:0 máximo para
complementação do valor de arrematação e apresentação do registro do cont to ou escritura de
00 pra e venda firmado junto ao agente financeiro em que o INSS figura . COmo vendedor
se " de 120 (cento e vínte) dias, contados da publicação da adjudicaçã \; do imóvel ao
!

Flavm LUIS ~jra:;auza
G\1r-9nté~

INS;;~R t~

IUVO

ntro

promitente comprador, no Diário Oficial da União - DOU e no Boletim de Serviço LocaJ do

INSS ~BSL.

2.1.2.2. As quantias ofertadas pelo licitante para pagamento com Carta de Crédito
serão de sua inteira responsabilidade. sujeitando-se as condições e regras do agente financeiro e
ao prazo de pagamento estipulado no subirem 2,1.2.1, bem corno às penalidades impostas por
este Edital.
2.2. A prazo:
2.2.1. O arrematanle pagará, no ato do Leilão, sinal correspondente a, no
mínimo, 10% (dez por cento) do valor da arrematação, que deverá ser recolhido por meio
de Guia da Previdência Sociai - GPS na rede bancária.
2.2.2. O arrematante poderá utílizar recursos do FGTS para pagamento de parte
do valor da arrematação, nO que exceder ao percentual citado no subítem 2,2.1,
2.2.3. O restante do valor da arrematação poderá ser pago em 12 (doze), 24 (vinte
e quatro), 36 (trinta e seis) ou 48 (quarenla e oito) prestações mea'mis e consecutivas. sendo que
o prazo de amortização do parcelamento, para pessoa físk:a, somado à idade do
comprador, não poderá ultrapas.-;ar 80 (oitenta) anos e a divisão desse restante do valor pelo
número de meses esco1hido pelo proponente deverá ser igualou superior a um salário mínimo
nacional,
2.2.4. As prestações serão calculada..o; pelo Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price), aos juros de 10% (dez por cento) ao ano, equivalentes a ta..xa efetiva de 10,4713%
a.a, pagas mensalmente, acrescidas dos encargos praticados pela Caixa Econômica Federal ~
CAIXA, vencendo-se a primeira no mesmo dia do mês subsequente ao da assinatura da
Escritura de Compra e Venda, que será lavrada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados
da publicação da adjudicação do imóvel ao promítente comprador no Diário Oficial da União 
DOL e no Boletim de serviço do NSS ~ BSL e, as demais, em igual dia dos meses seguintes
com a administração do sistema de manutenção dos recebimentos e cobrança das prestações

pela CAIXA.

2.2.5. O saldo devedor será reajustado mensalmente e as prest~'Ões serão
recalculadas trimestralmente, de acordo com as cláusulas e condições estipuladas na minut.a de
Escritura de Compra e Venda a Prazo com Pacto Adjeto de Hípoteca e Obrigações. que faz parte
integrante deste Edital.
2.2.6. Por ocasíão da lavratura da Escritura de Compra e Venda o adquirente
recolherá à CAIXA, a título de laxa de serviços, o valor correspondente a 1% (um por cento),
sobre o valor da venda e por contrato celebrado, observados os limites máximos constantes da
tabela abaixo:

~XAS~DE

FI;t"ANCI;\MEN!O (RS,,-·-+I,IMITES DA!AX,\. DE SER.YKO (R$)
. Até 25.oo0,OOm_~ ___;SSO,00 _
......_
.._
_ ~A,"c7im~.de 25.000,00 a.t~ 50.000,00~~~_....~.
500,00
Acima~e .~O.OOO,OO aléJ(j().ooO,oo .. ~ ..:._ _ _ _
1.000,00 .
_ _ _--'A."címa de loo.OOO,(lQ...
1.500.00
m

23. Fica dispensado o sinal de pagamento quando os arrematantes forem beneficiários de
p ogramas habítacionais ou de regularização fundiária de interesse social ou de cooperativa ou
d, outro tipo de associação que os represente desde que comprovada a sua participaçâo em
p~ograma habitacional. nos termos do parágrafo 3" do arligo 14 da Lei nl) 11.481 de 31 de maio
de 2007.
j

j

I,

3i DO CREDENCIAMENTO
,

3 J. Poderá participar do Leilão qualquer pessoa física ou jurídica, isolada ou con.iuntamenle,
3.1~1.

h

Os licitantes poderão fazer-se representar por procurador devidamente

ilhado almvés de procuração, com poderes especiais para particípar de licitações, por
trumento público ou particular com firma reconhecida.

J

3 • É proibida a participação dírela ou indireta na licitação:

3.2.1. De servidor do INSS.
3.2.2. De membro da Advocacia Geral da União em exercício na Procuradoria

jU/110 ao INSS.
I

•

,
3.2.3. Dos cônjuges em regime de comunhão de bens, parctal ou universal ou
cqmpanheüos das pessoas dencadas nos subitens 3.2,1 e 3.2.2.
I

3•. No dia e horário designados para a abertura da sessão pública, o licitante ou seu bastante
p curador. deverá efetuar credenciamento mediante a apresentação de seu documento de
ntificação com foto; no original, ou cópia autenticada.

3.3.1 No caso do licitante fazer-se representar por procurador, O instrumento de
p curação deverá ser apresentado no original, cópia autenticada, ou cópia simples que será
nferida com o original por servidor do INSS, juntamente com os documentos de identificação
p $Soal com foto no originaL
,

3.3.2. Quando se tratar de pessoa jurídica, o representante deverá apresentar~ além
d~ seu documento de identificação com falO, O contrato social ou instrumento legal que
eS:1abelece poderes para a representação na licitação,

4. DAS PROPOSTAS DE

PR~;ÇO

4•. As propostas serão apresentadas através do Termo de Arrematação (modelo consUmte do
A 'EXO I deste Edital), pre-enchido de fonna legível, não se admitindo rasuras, emendas ou
e trelinhas.
4•. Deverá ser apresentada Dedaração de EJaooração Independente de Proposta firmada pelo
li itante. nos termO:, da IN STI/MPOG nO 0212009 (modelo constante do Anexo V deste
E, ítal). a ser encaminhada juntamente com a proposta de preço.
4.3.
, Concorrendo o interessado a mais de um imóvel, as propostlJo; deverão ser individualizada'i
e *presentadas
em envelopes separados.
,

4.4. Para COncorrer ao Leilão Público o interessado deverá comprovar haver rccolh'

,junto à
y\IXA. a título de caução, quantia em reais, à vísta, correspondente a 5% (cinc por cento)
valor mínimo estabelecido para o imóvel pretendido, consjgnado no item 17.
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4.4.1. O recolhimento da caução à CAIXA deverá ser efetuado até 1 (um) dia útil
antes da data designada neste Edital para a realização do Leilão Público devendo ser recolhida

separadamente para cada ímóvel, se o licitante pretender concorrer a mais de um.
4.5. A autorização para o recolhimento da caução deverá ser solicitada ao INSS, no endereço
situado na Rua Pedro Le.t;sa 0"36- sala 415 ~ Centro - Rio de laneirolRJ, até as 15:00 horas do dia
11 de julho de 2016, devendo o pagamento ser efetuado atê o dia 10 de julho de 2016.
4.6. A quantia referente à caução será depositada em conta vinculada de caução e será atualizada
monetariamente, confonne previsto no artigo 56 da Lei nO 8.666193.
4.7. A proposta, juntamente com a Declaração de Elaboração Independente de Proposta e o
comprovante original de recolhimento da caução devidamente quilada pela CAIXA deverão ser
apresentados em envelope fechado e rubricado pelo interessado~ com as seguintes indicações:
j

a)

ENVELOPE - PROPOSTA,

b)

LEILÃO PÚBLICO - INSS/GEXRJC N "Olj2016:

c)

Endereço do imóvel a que se refere à proposta;

d)

Nome ou razão social do Jicitante.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SESSÃO DE JULGAMENTO
5.1. No dia 13 de Julho de 2016, às 10:00hs, na Rua Pedro Lessa n"36·· 6' andar - Centro/RJ ,
será realizada sessão pública para recebimento do envelope, devendo o licitante, ou seu
representante, identificar-se e, se fur o caso. comprovar a existência dos necessários poderes para
formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
5.2.. O envelope PROPOSTA será recebido até a hora determinada para a abertura da Sessão
Pública do Leilão, devidamente fechado e rubricado:
5.2.1. Por meio de protocolo, ou via correio, até as 10;00 horas do dia 13 de
julho de 2016. na Rua Pedro Lessa n036, Centro -Rio de Janeiro/RI. ,ou;
5.2.2. Pelo Servidor designado e/ou Equipe de Apoio, na Rua Pedro Lessa 00:36,
Centro -Rio de Janeiro/RJ • no dja 13 de julho de 2016, quando da abertura da sessão.
5.3. A sessão do Leilão Público, conforme previsto no ilrt. 14 da Lei 11.481/2007.
se~á da seguinte maneira:
a)

desenvolver~

Serão abertos todos os envelopes contendo as propostas;

b)
Havendo lance com valor igualou superior a 100% (cem por cento) do valor
da avaliação, serão desclassificadas as propostas não compreendidas no intervalo de
10% (dez por cento) de diferença da proposta de maior valor;
c)
Não sendo caso da alínea anterior, havendo lance com valor igualou superior a
80% (oitenta por cento) do valor da avaliação, serão desclassificadas as propostas não
compreendidas no intervalo de 10% (dez por cento) de diferença da proposta de maior
valor;
d)
Caso permaneça a ausência de interessados na aquisição com valor igualou
superior a 80% (oitenta por cento) do valor da avalIação, os imóveis serão
(sessenta por cento),
disponibilizados, para alienação com valor igualou superior a
'.

sendo desclassificadas as propostas não compreendidas no intervalo de 10% (dez por
cento) de diferença da proposta de maior valor;
e)
As hipóteses previstas nas alíneas "b", "c" e "d" acontecerão na mesma data e na
sequencía dos atos da sessão do leilão; e,
Ultrapassada a fase de enquadramento e classificação das propostas, a segunda
fase ocorrerá por meío de lances sucessivos à viva voz entre os licitantes cujas propostas
apresentem urna diferença igualou inferior a 10% (dez por cento) em rdação a maior
oferta,
f)

,

s~~.

Na fase dos lances verbais.

v~Jor

O

licitante somente poderá oferecer lance superior aO último

ofertado.

S • O licitante que apresentar mais de uma proposta inicial para o mesmo imóvel terá todas
el s desclassificadas, Serão desclassificadas, também as propostas:
j

5.5.1. Apresentadas ap6s o prazo estipulado neste Edital;

5.5.2. Que condicionem suas ofertas a preços ou condições não previstas neste
E ital ou a outras propostas;
i

aAresen1ada~

5.5.3. Que se refiram, simplesmente, a acréscimo sobre a maior oferta

5.5.4. Que contenham divergências de número, dados ou valores, bem como
ra 'UnL.li, emendas, ressalvas ou entrelinhas em suas partes essenciais;

5.5.5. Que estejam em desacordo com este Edital;
5.5.6. Que tenham sido prceuchidas a lápis ou de forma ilegível, ou não tenham
si O apresentadas na sua via origínal;

5.5.7. Que se referirem a imõveJ não relacionado no item 13 do presente Edital;

5.5.8. Que forem apresentadas sem a assinatura do licitante ou do Seu representante
5.5.9. Que contenham mais de uma forma de pagamento para o imóvel,
5. • A decisão do &en'idor designado que desclassificar qualquer proposta deverá ser
fu damentada.

5•• Ao;; propostas que forem abertas e posteriormente desclassificadas serão juntudas aos autos
d processo licitatório, passando a fazer parte integrante deste,

5.'. Após a abertura da Sessão pelo servidor desígnado para conduzir o leilão e entrega dos
en~elopes

pelos Hdtanle-s, não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou
es~larecimento.l;, concernentes às propostas apresentadali.

5.9,. Da reunião 1avrar~se~á ata circunstanciada, assinada pelo selVidor designado, pela equipe de
ap ío e pelos licitantes presentes, dela devendo cans!ar os nomes dos licitantes. ou razões sociais
e das as ocorrêncías. inclusive eventuaís manífestações dos ínteressados. por eles reduzidas a
te mo,
S.9.L Todos os documentos e propostas .serão rubricado.... pelos
pr, sentes bem como pelo servidor desiguado e equipe de apoio,

itantes

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTASILANCES
6.1. Será considerada vencedora a proposta Ou lance que, atendendo às exigências deste EdHal,
apresenlar melhor oferla, em reais, observado o VALOR DE COMPARAÇÃO,
6.2. Entende-se comn VALOR DE COMPARAÇÃO n resultado da multiplicação do
PRINCIPAL (valor da proposta ou do lance) pelo FATOR DE HOMOGENElZAÇÃO ajustado

ao prazo do parcelamento pretendido, como a seguir indicados.
subi tem 2.2.3. deste Edital.

obser\'undo~se

o disposto no

MODALIDADE DE VENDA

PRINCIPAL

VALOR DE COMPARAÇÃO

Ã Vista

A

A

Em 12 meses

B

BxO,9892

Em 24 meses

C

CxO,9786

Em 36 meses

D

DxO,9682

Em 48 meses

E

ExO,9578

._--...

6.3. Se acudir à licitação um tinico licitante para o imóvel, caberá a aplicação do fATOR DE
HOMOGENElZAÇÃO sobre o único preço ofertado~ para comparação com o valor mínimo
inicial, à vista. fixado para ele neste Edital; em qualquer hipótese será(ão) desc1assificada(s) a(s)
propostas(s) cujo(s) preço(s) ofertado(s), após a aplicação do Fator de Homogeneização,
resultar(em) em valor(es) inferior{es) ao preço mínimo ínicial, à vista, em reais, estabelecido
no item 17 deste Edital, aplicando~se o disposto nas alíneas "b'" "c" e "'d" do subítem 5.3,
6.4. Na seleção do melhor lance, Se houver empate entre os de igual VALOR DE

COMPARAÇÃO, será observado o seguinte critério de desempate:
a)

As propostas de pagamento do preÇú integral, à vista, terão preferência

sobre aquelas que propuserem o pagamento a prazo de parte do preço;
b)
Entre propostas com parte do preço a prazo terá preferência aquela que
corresponder ao menor prazo de parcelamento; e.
c)
Entre propostas de valor igual. à vista ou a prazo, terá preferência aquela que
oferecer malor sinal;

d)

Persistindo o empate. o desempate será feito mediante sorteio, em ato público.

para o qual todO$ os licitantes serão convocados.
6.5 Com base nos critérios estabelecidos neste EdítaJ para o julgamento dos lances. o servidor
designado e equipe de apoio elaborarão a ATA DO LEILÃO PÚBLICO, nela consignando
a classificação dos lances por ordem decrescente de Valores de Comparação e o critério de
desempate adotado, se for O caso,
6.5.1. O servidor designado e equipe de apoio farão. também, um relat6rio; onde
justifícarão a claSSificação dos lances e as descla.<;.<;ificaçoos por desconforrnidade com o
estabelecido neste Edital, prOClamando o arrematante.

6~6. o arrematante deverá apresentar no primeiro dia útil após O encerramento da ses....ão,
j 'mamente com a Guia da Previdência Social --- GPS devidamente quitada referente ao sina) e
p incípio de pagamento, os documentos abaixo reJacionados:

6.6.1. Em se tratando de pessoa física:
a)
Original e cópia. ou cópia autenticada, dos documentos pessoais (Carteira de
Identidade Ou equivalente. CPP/.MF~ comprovante de residência e. se for O cas,o, certidão
de casamento. assim como os documentos pessoais do cônjuge);
b)
Prova de quitação com a Secretaria da Receita Fedeml do Brasil do arrematante e
cônjuge.
6.6.2. Em se tratando de pessoa jurídica:
a)
Original e cópia. ou cópia autenticada do contrato social, estatuto ou registro de
firma índivídual. com suas altcrn~'Ôes;

b)

Inscrição do cr;pJiMF;

c)
Certidão negativa de débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União,
Contribuições Previdenciárias. FGTS, Tributos Distrital ou E:'iladuais e Municipais e
Dívída Ativa Distrital ou Estadual e Municipal;
d)
Original e cópia, ou c6pia autenticada dos documentos pessoais do repre..;;entante
da pessoa jurídíca (Carteim de Identidade ou equivalente com foto. CPFIMoF e
comprovante de resjdência);
e)
Instrumento legal que estahelece poderes ao representante da pessoa jurídica (ala
da assemhleia que elegeu a última diretoria, no caso de sociedade anônima, procuração
pública, ou documento assemelhado),
Será dispensada a apresentação dos documenlo..t;; contidos na alínea "c". previsto no
item 6.6.2, estando o arrematante regularmente cadastrado, habilitado parcialmente (com
c tidão Estadual e Municipal) e com a documentação válida no SICAF. A verificação será
e tuada por meio de consulta "on-Hoe-".

6.
SI

t>.

~

Concluída a sessão, o servidor designado e/ou Equipe de Apoio providencíará a pubJícação
ne; Díârio Ofidal da União - D.O.U. do Aviso do Resultado do Julgamento do Leilão, inclusive
q~ando a sessão for deserta.
I

t>.1). Em se tratando de alienação de imóvel ocupado. a Seqdo de Logística, Licitação e Contratos
e :Engenharia, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos referente ao
julgamento das propostas ou tenha havido de.sistêncía expressa. ou após o julgamento dos
r rsos interpostos e antes da adjudicação ao arrematante. deverá notificar o ocupante com
rc onhecído direilo de preferência à aquísíção do imóvel mediante correspondência com Aviso
d Recebimelllo (AR) ou recibada, sobre o lance oferecido pelo arrematante, abrindo~lhe um
pr zo de 30 (lrinta) dias para que exerça o seu direito, nos termos deste Edital e em igualdade de
dições, inclusive o pagamento da caução, no prazo que lhe foi aberto
,

6.9.1. No Caso de ausência de licitantes, O ocupante será
~respondência com Aviso de Recebimento (AR) ou recibada, para exercer
pr~ferência no mesmo prazo do ítem 6.9, pelo preço mínimo ínicíal de venda à
co~stante do item 17 deste Edital, assegurada ao mesmo a escolha da modalidade
,
,

notificado por
, u direito de
sta do imóvel
e venda.

I
I

"V'-ir
\""4 '1Q
,,1,,2 ";'"ij",,,,

",,-'

,L',)';,j',;.Ú
~-

:.:. ~:I.i,,:rll

6.'l.2. o silêncio do ocupante ou o não cumprimento de quaisquer de sua'i
obrigações, no prazo e condições deste Edital, será considerado como desistência do direito de
preferência,
7. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
7.1. Transcorridos os prazos mencionados no subitem 6,9 o servidor designado e equipe de apoio
encaminharão o proce.,>so com a Ata do Leilão Público, o relatório (subitem 65.1) e demais
peças do certame licitatório ao Gerente Executivo, que deliberará sobre a validade dos
procedimentos e os homologará e adjudicará o imóvel ao arrematante ou, se for o caso, àquele
que, na forma da Lei, tenha exercido o direito de preferência a aquisição do imóvel,
convocando~o para efetuar os pagamentos devído~ referidos neSte Edílal e receber as instruções
para a lavratura da escritura de compra e venda junto ao INSS oU providências para assinatura
do contrato/e.<.;eritura junto ao agente financeiro.
7.1.1. A decisão será publicada no Diário Oficial da União ~ DOU e no Boletim
de Serviço Local - BSL e afixada. com a Ata do Leilão, no mesmo local onde se encontrava
aÍlXado o Edital, para conhecimento dos inleressados.
7.2. O valor de venda do imóvel, excluído o percentual pago a títu10 de sinal e principio de
pagamento, será atualizado pela variação acumulada da Taxa de Referência (TR), tarifa
mensal cheia, podendo Outro indicador vir a ser fixado, por alteração legislativa, somente
quando ultrapassados 60 (sessenta) dias:
a)
Nos casos de venda à vista, no período compreendido entre a publicação da sua
adjudicação no DOU e no BSL do INSS até a data do seu efetivo pagamento;
b)
Nos casos de venda a prazo, no período compreendido entre a publicação da sua
adjudicação no DOU e no BLS do INSS até a data da assinatura do contrato.
7.3. Se configurada a desistência do arrematante ou do ocupante com reconhecido direito de
preferência, conforme o caso, por não efetuarem, na fOITIla deste Edital, os pagamentos devidos.
ou pela inobservância do prazo fixado para a formalização da escritura pública, a
adjudicação do imóvel poderá, a critério do INSS, ser transferidal sucessivamente, aOS licitantes
remanescentes, obedecjda a ordem de classificação, que serão convocados para manifestarem, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o seu interesse em adquirir o imóvel. nas mesmas condições,
inclusive de preço, propostas pelo primeiro classificado.
7.4. Ocorrendo a hipótese prevista no subirem 7.3 deste Edital, o licitante convocado que
manjfestar interesse em adquirir o imóvel deverá efetuar o pagamento do sinal do valor proposto
pelo primeíro classificado, bem como novo recolhimento de caução~ caso esla já lhe tenha sido
devolvida, confonne o previsto no subitem 10.1.
8. DA FORMALIZAÇÃO DA VENDA
8.1. As escrituras obedecerão às minutas-padrão aprovadas pelo INSS, constantes dos ANEXOS

n, UI e IV deste Edital e que o integram para todos os fins de direito, exceto no caso de
utilização de carla de crédito para financiamento imobiliário que a escritura será elaborada pelo
agente financeiro. correndo à conta do adquirente as despesas necessárias à lavratura da
escritura, cartorárias, registro imobiliário, bem como tributos, lau ~mio e outrds legalmente
exigíveis, inclusive a obtenção das guias e documentos necessários, oh ~idos o subitem ~.1.1.
"
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8.1.1. Caberá ao INSS disponibilizar aO arrematante, informações par\! obtenção
d documentação \!baixo relacionada nos casos de financiamento bancário ~ Carta de Crédito,
o edecido o prazo de 120 dias estipulado no subite:rn 2,1.1,1:

a)

Certídão de MatricuJa com Ônus Reais;

b)

Certidão Negativa de débito Condominial;

c)

Certidão Negativa de Tributos Estadual e Dívida Ativa Estadual;

d)

Inscrição do CNPl/MF;

e)
Certidão Negativa de débitos relativos a Tributos Federais e DíVida Ativa da
União;
f)
Cópia dos documenfOS pessoaís do representante do INSS (Carteira de
Identidade ou equivalente, CPF/MP e comprovante de residência);

g)

Instrumento legal que eSlabelece poderes aO representante do INSS.

8.1.2, O INSS, por ocasião da assinatura do instrumento firmado entre o
a quirente e a instüuíção financeira, na qualidade de VENDEDOR, não se obriga a assumir
q aisquer obrigações que não as decorrentes deste EditaL
8.1.3 O instrumento da Carta de Crédito para financiamento imobiliário,
e~borado pelo agente financeiro, será objeto de análise do selor jurídico do INSS.
8.*. Cdlberá ao adquírenle a iniciativa das providências necessárias à lavratura da escritura,
ínplusive a obtenção das guias e documentos exigíveis.
8~. O arrematante que não estiver inscrito no SlCAF, ante.o;; da lavralura da Escritura de Compra

e !Venda à Vista Ou da R~ritura Pública de ('"ompra e Venda a Prazo com Pacto Adjeto de
H poteca e Obrigações, deverá ser cadastrado no referido sistema, em qualquer órgão da
A ministração Federa), com base na documentação apresentada confurme subítem 6.6,
d idamente atualizada.
8.• l.avrada a escritura, O adquirente deverá fornecer ao INSS, no prazo de 30 (trinta)
di s, prorrogáveis a critério deste, ame motivo justificado, cópia autenticada da mesma, bem
c o da Certidão do Registro Geral de Imóveis RGI de que conste a matrícula atualizada do
í óveL
9. DOS RECt:RSOS

9,1, Dos atos e decisões proferidas pelas autoridades competentes do INSS cabem os reCursos
prfvistos no artigo 109, da Lei nO 8.666/93, devendo ser interpostos mediante petição por escrito,
de\tidamente arrazoada e subscrita pelo reCOrrente ou seu representante legaL
1 DA DEVOWÇÃO DAS CAUÇÕES

I I. As quantias caucionadas serão devolvidas aos licitantes após a publkação da adjudicação,
ex etuada a relativa ao arrematante ou a quem exerceu o direito de preferénda, que só será
de olvida após a apreseutação da certidão do ROI, observado o disposto no subitem 8.4

,
j

1 2. A caução do arrematante ou daquele que tenha exercido o direito de prefer ncia não
se~á utilizada como pane de pagamento"

11. DAS PENALIDADES

11.1. Perderá a caução. em favor do INSS, o arrematante que:

a)

Deixar de efetuar. no prazo fixado; o pagamento do sinal de que tratam os

subitens 2.1 e 2,2 deste Edital, bem como o complemento do valor de arrematação do
im6vel;

b)

Deixar de cumprir, nos prazos previstos, quaisquer exigências deste Edital;

c)

Desistir da operação;

d)
Não a.~~inar o instrumento da compra e venda do ímóvel, no dia, hora e local
estabelecidos pelo INSS; e.
e)
Kão apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos. a contar da data da
lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, a respectiva Certidão do Registro

Geral de Imóveis ~ RGI, observado o contido no subi tem 8.4.
11.1.1. É facultado ao arrematante apresentar justificativa no prazo de 3 {três)
dias úteis, a contar do término dos prazos previstos nas alínea., "a'" "b", "d" e "e",
detalhando e comprovando os motivos que deram causa ao seu descumprimento, cabendo a
Gerência Executiva acolher ou rejeitar a justificativa.

11.2. Perderá a caução e o sinal e princípio de pagamento, o licitante vencedor que deixar de
efetuar o pagamento da complementação do valor de arrematação do imóvel.
11.3. Ao arrematante ou a quem houver exercido o direito de preferência será aplicada, em caso
de inadimplemento inju..<;tificado, conforme o caso e no que couber, as penalidades de perda do
direito à aquisição do imóvel, da caução e sinal de pagamento, sem prejuízo de outras
previstas na Lei nO 8.666/93 e neste EditaL
11.4. Ao comprador que ínadimplir obrigação assumida no contrato de compra e venda, serão
aplicadas as sanções estabelecidas na escritura, em conformidade com a minuta-padrão que
integra este Edital.

12. DAS mSPOSlçÕES FINAIS
12.1. Os imóveis objeto deste Leilão encontram-se livres e desembaraçados de õnus reais e ;,erá
alienado no estado em que se encontram, ficando a cargo dos adquirentes as eventuais
providências que sejam necessárias à desocupação ou regularização de qualquer natureza, com
os ônus e riscos decorrentes, sendo-lhe facultado a visitação do imóvel mediante autorização.
12.1.1.
A dívida tributária municipal (IPTU) relativa ao período anterior a lavratura da
escritura vinculada ao imóvel de que lrala o item 15 deste Edital, não reoonhcc1da pelo
INSS com base ari1go 150, § ?;I, du Constituição Federal de 1988 ser.1 de
re!>-ponsahilidadc do lNSS ca~ seja decidida sua procedência na esfera judicial.

12.2. A venda será Had corpus!!, sendo meramenle enunciativas as referências feita.<o; às dimensões
do imóvel. Eventuais diferenças de medidas, áreas e confrontações encontradas nos imóveis
serão resolvidas peios adquirentes, sem ônus para o INSS, porquanto as descrições constantes
deste Edital obedecem às aquisições primitivas e constam dos respec' os títulos aquisitivos.

,

1~.3. Em ocorrendo débito relativo a taxas, condomínios e/ou assemelhados, o INSS poderá
a~torizar,

expressamente, ao adquirente do imóvel, efetuar a quitação desses débÍlos e se
'ssarcir contra a apre-s.eutação do competente recibo, desde que solicitado pelo mesmo,

1 .4. Este Leilão Público não importa, neçessariamente, em proposta de contrato por parte do
I SS. podendo, justificadamente, ser revogado, no todo ou em parte por interesse
a minístrativo) ou anulado por ilegalidade, de ofício ou mediame provocação, bem como adiado
o u ato, sem que caIba qualquer direito a reclamação ou indenízação.

,

1~.5. Os

casos omissos serão resolvidos pelo Gerente Executivo do INSS no Rio de Janeiro

Centro.
,
1~.6. Quaisquer outros esdarecirnenlos sobre este Edital serão prestados pelo servidor designado
o' equipe de apoio, mediante solicitação por escríto do interessado, até a.. 15:00 horas do dia
1 de julho de 2016 na Rua Pedro Lessa n"36, sala 415 ~ CenlTO ·Rio de Janeuo/RJ "permitindo.
s
consultas via "fac-símile" (nO 021-2272.3694), telefone 2272.3882. e e-mail:
! rjc@inss.gov.br.

1 .7. A participação no procedimento licítatório implicará em aceitação plena e irrevogáveJ
d ,s condições constantes deste Edital.
12.8. É assegurada a participação de representante dos beneficiários da Previdência Social,
procedimento licitat6riQ, conforme disposto no § 1°. Artigo 17, da Lei nO. 7.787/89.
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12.9. Até 02 (dois) dias úteis aOles da data fixada panl realização do Leilão Público,
q aIquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos deste

E ital perante o I:-1S8.
1 . DO ENDEREÇO DOS IMÓVEIS

,

~v,

Nossa Senhor.! de Copacabana n"129&, lojas "A e "8" ~ Copacabana - Rio de Janeiro/R!

14., DA CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS
ja - foreiro ao Município do Rio de Janeiro,

1 . DO NÚMERO DE REGISTRO DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS
.

trículas n° 87.207 e 87.197 - Sé> Oficio de Registro de lmoveis

lJ. DA OCUPAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL
VAGO
,
1 QUADRO RESUMO DO PREÇO MÍNIMOS DE VENDA À VISTA E R SPEC11VA
C uçÃO

i
,

c
•
'j',i'
11,rO

\

\

[SI:BITEM] ENDEREÇOD 1 ÁREA EM M' l-VALOR ~ÍNIMOT
:
I

[[MOVEL
:
- -

l

_ _.

~

Av. Nossa senhora
de Copacabana nO

1298 - lojas"A" e
B" Copacabana.
Rio de Janeiro/Ri

VALOR DA:
INICIAL A VISTA CAUÇAO EM RS,
EMM
i
- - ' -  --~
R$ 7.000.000,()(
R$ 350.000,00:

---

"B"l

'Lojas "A" I
:Têrreo = 308,00m2;
subsolo = 172,OOm'

I
'

18. DA ENTREGA DAS CHAVES
18.1. A entrega definitiva das chaves do imóvel, se for o casú, ocorrerá após 11 lavratura da
Escritura de Compra e Venda à Vista ou da Escritura Públiea de Compra e Venda a Prazo com
Pacto Adjeto de Hipoteca e Obrigações, desde que atendido o subitem 8A.
18.1.1. Nos casos de Carta de Crédito, as chaves somente serão liberadas após a
efetiva transferência para o INSS do valor correspondente ao restante da proposta. corrigido
na forma do subitem 7.2., cujo recolhimento deverá ocorrer por meio de Guia de Previdência
Social GPS.

19. DOS ANEXOS
19.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos:
ANEXO 1· Modelo de Proposta de Preço (Anexo X do Manua[).
ANEXO II .. Minuta de Escritura de Compra e Venda - À Vista (Anexo XI do Manual).

ANEXO 111 - Minuta de Escritura de Compra e Venda a Prazo. com Pacto Adjeto de Hipoteca e
Obrigações .- Pessoa Física (Anexo XII do Manual).
ANEXO IV - Minuta de Escrüura de Compra e Venda a Prazo, com Pacto Adjeto de Hipoteca e
Obrigaçôes

Pessoa Jurídica (Anexo XIII do Manual).

ANEXO V .. Mode[o de Declaração de E[aboração Independente de Proposta (Anexo XIV do
Manual).

20. DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro,
por maL~ privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Edital, após
serem buscadas as soluções admintstratl as das dúvtdas e controvérsias.
Rio de Janeiro, RI, 17 de junho de 20[6
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PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS MEDIANTE LEIL..\O PÚBLICO

L ILÃO PÚBLICO INSS/GEXRJC n' 0112016. - TERMO DE ARREMATAÇÃO

E dereço do imóvel pretendido:
localizado ""..... " ..... .,..........................."" ....,,, ..... ,,, ..,,,, ...... " .........correspondente
su item ......... do item 17 do Edital de Leilão Público.

1 óvel

ao

D dos do Proponente (Pessoa Física):
N me: .............................................................................................................................................. .
qrt. de Ident. N": ...................':...................... Órgão ExpJDala Exp.: ...... ' ................................... .
N+turalidade; ......................\........... Profissão: ................................... " ........................... " ........ " ...

Endereço: ,............. "" .... " ..... ~'7"" .... "'''H ""'H....................... " ...... ""••. "" •••• ", ••• "" .... ,........ " ..•.•.•. " .... .
D~QS do Proponente (Pessoa Jurídica);
R4zão Social: ....................................... ,...... ,..................................... ,......... ,.......... ,................... ,.,., ..
C~P J ."" ' ...................... " .......,.................... ,..... '" .............. ,..",." ... ,..,... "., ..."..,...'.,. ,........................ ,

Endereço: .............................................. " ..... " ................................................. ""...."".......................
Dados do Representante Legal:

NtHue: ...."" ................ ,.............. ,.....,..... " ...... ,................. ,...... ,......................................... ,................. .
alrteira

de

Identidade

n": ..... " .." .......................Órgáo

Expedidor/dala

e edição:..",...................... .
N turalldade: ., ................................ Profissão: .,..... ,........ ,................................ ,........... ,................. .
E dereço: ........ ,.................... ", .... "" ....',........ ,........................... " ..... " ..... " .... ",' ..... ,..... "", .... ",' ....... .

V lor proposto para o imóvel;
................................( .................................................................)
F rma de pagamento: ................. ,..... , ..,.......... ,... ,................................. ,......... ,...,' ....... ,.... ,..,....... ,...
D claro que conheço e aceito todas as condições e exigências constanleS do Edital de Lícílação

d presente Leílão,

Rio de Janeiro/rj, ,...... , de .. ""........,. de 20... ..

[NOME DO PROPONENTE OU REPRESENTANTE LE%~~ U·IS Vlolr'r U!8

INsmUTO NACIONAL DO SEGURO SOCiAl

MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - À VISTA
ANEXO II

S ibam quantos esta virem que aos ... "".......,"". dias do mês de "'..... " ....... , do ano de 20...... nesta
cidade de ... " ..... " ..... "".., em Cartório, pemnte mim ... " ..... " ..... " ..... ,............. , compareceram .as
p&rtes entre si justas e contratadas, a saber; de um lado, corno OUTORGANTE VEI\UEDOR, o
lrilSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal, vinculada ao
Minístério da Previdência Social, criado na forma da autorização legislativa contida no artigo 17
da. Lei ri' 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto nO 99,350, de 27 de junho de 1990, e
Te' struturado conforme determinação contida fl(l artigo 11. parágrafo único da Lei nO 8.422, de
1 de maio de 1992, pelo Decreto nU .........., de .... de " .... de ..... ,,) gestor do Fundo do Regime
G aJ de Previdência Social ~ FGRPS, confonne estabelece o art. 68, § 2" da Lei Complemenrar
n 101, de 04/05/2000, inscrito no CNPJ/MF sob o nO 29,979,036/".",'"'''' com sede
n .....""..".,, .................. , "".... " ....... , doravante denominado apenas INSS, neste ato
re reseolado .""".."""..."".."""""".""""""".. " .... " .... e, de outro lado, como OUTORGADO(S)
C MPRADOR(ES) " ....,,,.... ,,, ..",,,,..,..,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,, daqui por diante denominador,)
sí plesmente COMPRADOR(ES), todos juridicamente capazes e reconhecidos como os
pqsprios, por mim, à vista dos documentos que me foram apresentados, do que dou fé, bem
cqmo de que a presente será anotada nO competente Distribuidor, no prazo da lei. E, perante as
teStemunhas no final assinada.,,) pelo VENDEDOR me foi dito O seguinte: 1°) que é senhor e
lcjptimo possuidor dos imóveis que assim se descrevem e caracterizam: loja A do edifício na
Atenida Nossa Senhora de Copacabana n1298, Copacabapa, Rio de Janeiro/RJ; com a fração de
6011000 do domínio útil do terreno FOREIRO ao MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, e que
m' de 17,10 m de frente e fundos. por 44,00 m de ambos os lados, confrontando pela esquerda
o 0"129:2 à direita com o n01302, e n08 fundos com o n0132 da Rua Raul Pompeia,
d idamente de.scrito e caracterizado na matrícula 87.197 do 5° ofício do registro de imóveis da
c ltal RJ, e, loja B do edificio na Avenida Nossa Senhora de Copacabana n01298, Copacabana,
R') de Janeiro/RJ, com a fração de 52/1000 do domínio útil do terreno FOREIRO ao
M 'NICIl'IO DO RIO DE JANEIRO, e que mede 17,10 m de frente e fundos, por 44,00 m de
bos os lados, confrontando pela esquerda com O ntl 1292, à direita com o nU 1302, e nos fundos
o nl1132 da Raul Pompeia, devidamente descrito e caracterizado na matríctlJa 87.207 do 5u
OJcio do Regi"itro de !móveis da Capital-RI.; 29 ) que os imóveis acima descritos e
caracterizados foram havidos por construção própria, cujo habite-se foi concedido em
2:4'11/1960. e a fração do domínio útil do terreno adquirido de Ottoni Diniz manso Monteiro e
su~ mulher Joanna Batista de Castro Manso Monteiro, conforme escritnra de compra e venda
lavrada em 10/03/1943, do 6° Oficio de J'.iotas· desta cidade, registrada sob o nO 19.172, as
flSf179, do livro 3- AK do 5° ofício do rcgi<;tm de Imóveis da Capital-RJ. 3(1 que, pela presente e
m )hor forma de direito) vende aO(5) COMPRADOR(ES) o imóvel antes descrito, que 100(5) foi
ad udicado no LEILÃO PÚBLlCO/lNSS n° ,,""'"'''''' /20""" Iívre e desembaraçado de
q 'squer ônus rcais, arresto, sequestro, foro (excelo o foro devído ao Município do Rio de
la eiro) ou pensões com todas as benfeitorias e servidões, pelo preço certo e ajustado de
R ........................ (. ........................................), correspondentes aO lance vencedor naquele
' aO
I'"
'"O ..• " .., processo n°.." .... ,,,... ,,,, ..... ,, do qua1 d
i"
fi
..... ,../_
cc ara
Ja haver receb'd
1 o
R ..... " ......................_( .......... ,.......................... ), como sinal e princípio de pagam to consoante
ex gência oontída no Edital do mencionado Leilão, sendo que o saldo, o valor de
R$,..... """""""",,,,, .. (.,,,,,.,,,,, ....... ,,...,,..,,,,..,,.), lhe foi pago neste ato, 4") Que, o laudêmio
de~ido pela transmissão do domínio útil do Ímóvel de que trata a presente scritura foi
j
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regularizado junto ao município do Rio de janeiro na fonua do Alvará nD ••••• " •••• que ora
transcrevemos: (o Alvará deverá ser totaJmente transcrito) 5") A dívida tributária municipal
(iPTU) relativa ao período anterior a lavratura da presente, vínculada ao imóvel objeto da presente, não
reconhecida pelo VENDEDOR com base anigo 150, § 1!l, da Constituição Federal de 1988 será de
responsabmdade do VENDEDOR caso seja decidida sua procedência na esfera judiciaL perante mim,
Tabelião, e as te'temunhas, do que dou fé, pelo que dá ao(s) OUrORGADO(S)
COMPRADOR(ES), plena e geral quitação de pago e satisfeito, para nada mais exigir do aludido
preço, cedendo-lhe(s) e transmitindo-lhe(,) todo o domínio, posse, servidões, ações e mais direitos
que tinha até a presente data sobre o mencionado imóvel para quc dele use{m), goze(m) e
disponha(m) como lhe(s) convier, obrigal1do~se por si e seus sucessores a fazer a presente, boa,
firme e valiosa.

[ASSINATURA DO OUTORGANTE
VENDEDOR)

(ASSINATURA DO OUTORGANTE
COMPRADOR]

~

V::;.li':I ;;·:;::113
G.:iHí(',i:;,

. :;;Jl'.o

: ~'":;o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, A PRAZO, COM PACTO
I
ADJETO DE IDPOTECA E OBRIGAÇÕES - PESSOA FÍSICA
ANEXO III

Saibam quantos esta virem que aos ...... " ... dias do mês de ., ..................... do
a o de dois mil e ................... , nesta cidade de ......................................... ) neste Serviço
N tarial, perante mim ................................... , .... compareceram as partes entre si justas e
c tratados, a saber: de um lado. como OUTORGANTE VENDEDOR e CREDOR
11 POTECÁRIO, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAl, Autarquia Federal
vi culada ao Ministério da Previdência Social, criado na forma da autorização legislativa
tida no artigo 17 da Lei n° 8.029, de 12 de Abril de 1990, pelo Decreto nO 99.350, de
2 ,06.90, e reestruturado conforme detenninação contida no artigo 11, parágrafo único da
I i 8.422, de 13 de maio de 1992. pelo Decreto nO ............ , de ... de .......... de ..... ill.'iCrito no
CNPJ/MF sob o n° 29.979.036/ .......... -...... com sede no .............................. , em Brasília - DF.
ddravante designado simplesmente VENDEDOR, representado, neste ato, pela CAIXA
EÇO~Ó\11CA FEDERAL, lnsHtuição Financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao
M~nistérío da Fazenda, criada nos termos do Decreto-Lei nO 759. de 12.08.69, regendo-se pelo
Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede .................................. , em .."."...... ,
Cfr4PJ/MF sob o nO ...... ./ ............ -.... , a seguir designada simplesmente CAIXA, confonne
prpcuraçãO hlvrada em nota~ do ...... o Oficio de " ... ,." ............ " ... , no livro ........"""".,..,
foJhas " .... " ......... e substabelecimento lavrado em nolas do .......... n Oficio de ...""...." ....", ...... ,
(ou do mesmo cartório), no Hvro .............. , folhas ,., ...... , .... ,.,. arquivados neste Cartório; e de
outro
lado,
como
OUTORGADO(S)
COMPRADOR(ES)
e
DEVEDOR(ES)
H1POTECÁRIO(S): ".".............................. daqui por diante denominado(s) simplesmente
MPRADOR(ES), todos juridicamente capazes e reconhecidos como os próprios~ por
m m, à vista dos documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E pelas partes foi dito;
" USULA PRIME1RA - Que o VE:-<DEDOR é <enhm e legítimo possuidor do imóvel, que
as irn se descrevem e caracterizam: Loja A do edifício na Avenida Nossa Senhof"d. de Copacabana
298, Copacabana, Rio de janeiro/RJ, COm a fração de 60/1000 do domínio útil do terreno
REIRO ao MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, e que mede 17,10 m de frente e fundos, por
00 m de ambos os lados, confrontando pela esquerda com o n01292 à direita com o n01302 e
fundos CDm o nO 132 da Raul Pompeia , devidamente descrito e caracterizado na matrícula
197 do 5° ofIcio do Registro de Imovei& da Capital- RJ, e, Loja B do edifieio na Avenida
s.~ Senbora de Copacabana 0°1298, Copacabana, Rio de janeiro/RJ, com a fração de 52/1000
d domínio útil do terreno FORElRO ao MUNICIPIO DO RIO DE JANE1RO. e, que mede
1 10 m de frente e fundo..,;;. por 44,00 m de ambos os lados, confrontando pela esquerda com o
nO 292, à direita com o n01302, e nos fundos com o nO 132 da Raul Pompeia, devidamente
de!;crito e caracterizado na matrícu1a n" &7.207 do 5" Oficio do registro de lmoveis da Capital ~
R~, havidos por construção própria. cujo "habite~se" foi concedido em 22111/1960, e a fração do
domínio útil do terreno adquirido de Ottoni Diniz Manso MonteJro e sua mulher Joanna Baptits
a 4e Castro Monteiro, conforme escritura de compra e venda lavrada em 10/03/1943, d 6{lofício
dei Notas desta cidade, registrado sob o n019.172, às fls, 179, do livro 3- AK do 5° fícío do
re$istro de Imóveis da Capital ~ RJ.
I,
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CLÁUSULA SEGUNDA - Que o VENDEDOR, pela presente e na melhor forma
de direito. tem justo e contmtado vender. como efetivamente vendido tem aO(8)
COMPRADOR(ES) o imóvel, anleS descrito que lhe(s) foi alienado no LEILÃO
PÚBLICO nú " " . " "... "",,,., Processo número ................. pelo preço certo e ajustado de
RS "."............... ( ..... " .. ., ... " ............ ). correspondente ao lance vencedor nos lermos do Edital da
aludida licitação. o qual este se vincula, conforme Lei 8.666/93, com as alterações da Leí
8.883/94> livre e desembaraçado de quaisquer ônus, arresto, sequestro. foro (exceto o foro devido
ao Município do Rio de Janeiro) ou pensões com todas as benfeitorias. pertences e servidões, e
cujo pagamento será efetuado da seguinte forma: R$ .................... ( ............................. )
equivalente a ..... ",. ..... ",% (..." •....."".... " ....) do valor de alienação, em moeda corrente que o
VE:'oIDEDOR declara que já recebera como sinal de pagamento, consoante exigêncía contida no
Edital de Leílão; e o restante, R$ ........."".... ". ( ... ",......,,,•.... ,,,, .....) que atualizado
monetariamente pela Taxa Referencial - TR da data da publícação da adjudieação em ... .,., ..
de ,,,,,....., de 20", .... " alé a data da assinatura da escritura, perfaz O monlante de R$ ""..... """",,,
(..", ...... "" ... ",,, ..... ), através de parcelamento em ..... _._.... parce-Ia"'i mensais, na forma pactuada
nesta escritura,
Parágrafo Primeiro - O imóvel é vendido como coisa certa e determinada (VENDA
CORPUS TT ) . sendo apenas enunciativa a referência feita nesta escritma às suas dimensões.

!!AD~

Parágrafo segundo - A dívida tributária municipal (IPTU) relativa ao período anterior a lavratura da
pre~enle, vinculada ao imóvel objeto da presente, não reconhecida pelo VENDEDOR oom base artigo
150, § 2°, da Constituição Federal de 1988 será de responsabilidade do VENDEDOR caso seja decidida
sua procedência na esfera judicial.
CLÁUSULA TERCEIRA - Que o laudêmio devido pela tran~missão do domínio útil do
imóvel de que Irala a presente a presente Escritura foi regularizado junto ao MUNJCIPIO DO RIO
DEJANEIRO na forma do Alvará nO............. , que ora transcrevemos (o Alvará deverá ser transcrito
quantlo da lavratura da escritura no cartório),

CLÁUSULA Ql:ARTA - Que O VENDEDOR dá quitação do preço e, por força
deste contrato, e da cláusula constitui transmite ao COMPRADOR toda a posse, domínio e ação
sobre O imóvel vendido, obrigando~se a fazer a presente venda sempre firme, boa e valiosa e,
ainda, responder pela evicção de direito.O(s) COMPRADOR(ES) declara(m) aceitar a venda
nos tennos em que é efetivada, confessando~se devedor(es) da importância parcelada,

CLÁl:Sl:LA Q!.iII'iTA - PRAZO DE AMOR11ZAÇÃO - O prazo de
amortização da dívida com:;títuída pela presente escrjtura é de ............. ( .................................... )
meses. a contar da data da assinatura deste instrumento,

CLÃUSULA SEXTA - JUROS COMPENSATÓRIOS - Sobre O valor parcelado
até a solução final da dívida, incidirão juros compensatório..'i à taxa no inal de " ....... " ... " ...... .
( ....... " ..........por cento) ao ano, equivalente à taxa efetiva de ................... " ........... .
( .............................. ) ao ano.

Parágrafo único - Sobre todas as importâncias despendidas pela CAIX.;\ para preservação dos
direitos, decorrentes do presente contrato, incidirão, também, juros à taxa referida no caput desta
clausula.
I,
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CLÁUSULA SETlMA - DO ENCARGO ME"SAL - O valor parcelado,
doravaote denominado saldo devedor, será restituído peIO(8) COMPRADOR(ES) por meio
d' ..................... ( ..............................) encargos mensais e sucessivos, sendo o primeiro encargo
n valor de R$ ...,...... ,....... (., .... ,.,,,.,,,,,, .. ,.,...... ), composto pela prestação de amortização e juros
d RS.................... C...........................), calculada pelo Sistema Francês de Amortização (Tabela
P ice) e prêmios de seguro de R$ .................... C............................).

CLÁUSULA OITAVA - FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO - A amortização
d saldo devedor será feita afravés de prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira
n mesmo dia do mês slIbsequente ao da assinatura deste instrumento e as seguintes em igual dilJ
d meses subsequentes.
P ,rágrnfo único, - As prestações e seus aceSo."órios serão pagos na CAIXA, na forma por ela
in~íC3da.

,
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CLÁUSULA NONA - IMPONTUALIDADE - Ocorrendo impontualidade na
sa~isfação de qualquer obrigação de plJglJmento, a quantia a ser paga corresponderá ao valor da
oqdgação em moeda corrente nacional, atualizada de forma proporcional, aplicando-se o ajuste
pro rata dia útil com base no índice de remuneração básica aplicável aos depósitos de poupança
ccim aniversário no dia lU do mês imediatamente subsequente. acrescida dos juros contratuais,
d$de a data do vencimento. inclusive. até a data do efetivo pagamento, exdu:-:;íve.

P rágrafo únito ~ Sobre O valor apurado de acordo com o caput desta cláusula, incidirão juros
m ratórios à razão de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso.

CLÁ1JSULA DÉCIMA- ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - O saldo
d edor e todos os demais valores constantes desta escritura, à exceção dos encargos mensais de
q e lrata a cLÁUSULA SÉTIMA. serão atualizados mensalmente, no dia que (."Orresponder ao
d assinatura desta escritura, mediante aplicação do índice de remuneração básica idêntico ao
ul Jizado para atualização dos depósitos de poupança. com data de anÍversário no dia da
a inatura desta escritura.
P~ágrafo primeiro - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, será apHcado o
ajuste pro rata dia útil, com base no índice de remuneração básica dos depósitos de poupança
aplicável ao contrato na data do seu aniversário no mês imediatamente subsequente, no periodo
co~preendido entre a data da assinatura do contrato ou da última atualização contratual do saldo
de~edor, se já ocorrida, e a data do evento.
,

Parágrafo segundo ~ Outros valores vinculados a este confrato~ não previstos em cláusula
própria, que vierem a ser apurados até a líberação da hipoteca, serão atuaIiü1.dos na forma
prtvístu no caput desta cláusula,
i

P1rágraro, terceiro - Na hipótese de os depósitos de poupança deixarem de ser aluali tidos
m nsalmente, a atualização de ql,le trata o caput desta cláuslIÍa operar-se-á, mensal e te.
f!~ rI V'!$ V, '"0{:!IZ8
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medíante a aplicação dos Índices men::;ai::; oficiais que servirem de base pura a fixação do índice
a ser aplicado na atualização monetária dos aludidos depósitos,

CLÁUSUI.A DÉCIMA PRIMEIRA - SAIDO RESIDUAL - Ao término do
prazo contratual, 0(') COMPRADOR(ES) obrigam-se a pagar ao VENDEDOR, através da
CAIXA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de uma só vez. o .aldo residual gerado pelas
atualizações do saldo devedor após o último recálculo da preslação de amortízação e juros~
declarando que têm plena ciência das origens desse saldo residual, bem como que o aceitam
como encargo inerente e complementar do presente contrato.

Parágrafo primeiro ~ O saldo residual, até sua liquidação, estará sujeito à atualização
monetária na forma prevista na clÁUSUlA DÉCIMA e à incidência de juros compensatórios
calculados à taxa convencionada na CLÁUSULASEXTA.
Parágrafo segundo ~ Após o pagamento do último encargo mensal previsto neste contrato, a
liberação e consequente baixa da hipoteca, que grava o imóvel objeto deste parcelamento.
condiciona~se ao pagamento do saldo residual de que trata o capu! desta Cláusula

CLÁLSl:LA DÉCIMA SEGUNDA
RECÀLCULO DA PRESTAÇÃO DE
AMORTIZAÇÃO E JUROS - A pre'tação de amortização e juros terá seu valor recalculado
a cada período de três meses, contados a partir da data de assinatura deste instrumento.

Parágrafo primeiro ~ O recálculo será efetuado no dia que corresponder ao da assinatura deste
contrato, com base no saldo devedor atualizado monetariamente, na fonua prevista na
cLÁUSUlA DÉCIMA, taxa de juros, sistema de amortização e prazo remanescente de
amortização, pactuados nO presente Ínstrumento.

Parágrafo segundo - Na ocorrência de evento que venha a alterar o monlante do saldo devedor
do parcelamento~ a prestação de amortização e juros será reca1culada com base no novo saldo
devedor, taxa de juros, sistema de amortização e prazo remanescente de amortização vinculado
a este parcelamento, não Se interrompendo a contagem do período par.. efeito de recálcuJo de
que trata o caput desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA T E R C E I R A - ATUALIZAÇÃO DOS PRÍ'.MIOS
DE SEGURO - Os prêmios mensais de seguro são recalculados mensalmente, considerando os
respectivos valores do saldo devedor e da garanlía atualizados pelo índice previsto no contrato,
aplicados aos referido::; valores os coeficientes relativos às taxas de prêmios vigentes na data de
recá1culo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA HIPOTECÁRIA - Em garantia
do valor do parcelamento especificado na Cláusula SEGUNDA e das demais obrigações ora
assumidas, 0«) COMPRADDR(ES) dão ao VENDEDOR em primeira e especial hipoteca, o
imóvel descrito e caracterizado nesta escritura,
CLÁUSULA DÉCIMA QllINTA- VALOR DA GA NTIA - O valor do
imóvel hipotecado, para tlns do artigo 1484 do Código Civil (Lei 1040 e 10/01/2002). é de

R ; ............ ""...~ (... " ...... " ................ ), sujeito à atualização monetária na forma do Làput da
C AUSULA DECIMA, ficando reservado 30 VENDEDOR o direito de pedir nova avaliação,

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA - É rdcullllda
a (s) COMPRADOR(ES), em dia com suas obrigações, a liquidação antecipada do saldo
d~védor.

P,ragrafo úni(;o - Na"ise caso, o saldo devedor será atualizado proporcionalmente,
m~diante
o ajuste "pro~rata" dia litil, com base no índice de remuneração básica dos depósitos
,
dd poupança aplicável ao contrato na data do seu aniversário no mês imediatamente
su:bsequenle, referente ao período compreendido entre a data de assinatum do contrato, ou da
lil ima atualização do saldo devedor, Se já ocorrida, até a data do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA Fi a facultado ao(s) COMPRADOR(ES), em dia com suas obrigações contratuais. efetuar
a ortizaçõcs extraordinárias para a redução do prazo do parcelamento ou do valor das
p staçóes, desde que o valor a ser amortizado corresponda~ no mínimo, a 10% (dez por cento)
d saldo devedor apurado à época da pretendida amortízação extraordinária.

,

P.rágrafo primeiro - Nesse caso, o abatimento do moutante referido será precedido da
atualização do saldo devedor, na forma prevista no Parágrafo Primeiro da CLÁUSüLA
D~CIMA , procedendowse após o referido abatimento a eliminação do efeito da atualização
so~re o saldo remanescente. mediante divisão desse saldo pelo mesmo índice de atualízação
ap,licado,
p 'rágrafo segundo - Os novos valores dos. encargos mensais e/ou prazo remanescente,
te ultantes da amortização extraordinária, serão apurados em função do saldo devedor já
a orlizado e excluída a atualização aplicada para esse efeito, da taxa de juros, do si<;lema de
a ortização e do prazo remanescente, que constituem parâmetros vinculados a este
p celamento, não se interrompendo a contagem do período, para efeito de recá1culo da
pr stação de amortização e juros e da atualização dos prêmios de seguro de que tratam as
C cÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA e DÉCIMA TERCEIRA. respectivamenle.
CL.\USULA DÉCIMA OITAVA
EXTI:-lÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA
Tr1-XA DE REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA - Os valores conslanles
de~ta escritura, expressos ou dependentes das variações do Úldice de remuneração dos depôsitos
dei poupança, serão automaticamente, na sua substituição, subordinados à variação do índke que
o ~ubstituí ou. na hipótese de sua simples extinção, a qualquer outro a ser deterrniolido em
le ' .slação específica.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURO - Duranle a vigência deste conlralo e
at a amortização definitivli da dívida, o(s) COMPRADOR (ES) concordam, e assim Se obrigam
e manter O seguro conlra morte, invalidez permanente e danos físicos no imóvel, onforme
es abelecido na Apólice de Seguro Habitacional Compreensivo para Operações com Re r50S do
Pr prio Estipulante e a efetuar o pagamento dos respectivos prêmios, nas épocas roprias.
ju ,famente com os encargos contratuais.
i
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*' DFI - prejuizos decorrentes de danos físicos ao imóvel dado em garantia do financiamento:
incêndio, raio ou explosão; vendaval; desmoronamento total; desmoronamento parcial, assim
entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural; ameaça
de desmoronamento, devidamente comprovada; destelhamento; inundação ou alagamento, ainda
que decorrente de chuva.
I'arágrafo primeiro· OIs) DEVEDDR(ES) confinna(m) que Ihe{s) f01(ram) oferecida(s) mais
de uma opção de apóljce de sociedades seguradoras diferentes com os respectivos custos
efetivos do seguro habitacional - CESH.

Parágrafo segundo - Os prêmios de seguros, acrescidos de eventuais tributos, serão devidos até
a liquidação final do saldo devedor e deverão ser pagos sempre em valores compatíveís com a
cobertura total do referido saldo devedor do financiamento, bem como para reposição integral do
imóvel dado em garantia em caso de DFl (Danos Físicos ao Imóvel).
Parágrafo terceiro

A cobertura do seguro dar-se-á li partir da assinatura deste instrumento,
regendo-se pelas cláusulas e condições constantes da Apólice, as quais foram pactuadas pelo(s)
DEVEDOR(ES), especiaJmente as de exclusão de cobertura securitária, bem COmo dos
fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cák'Ulo do Custo Efetivo do
SegUIa Habitacional - CESH, conforme estabelecido pejo Conselho Nacional de Seguros
Privados - CNSP.
Parágrafo quarto· Em sendo contratada apólice de seguro oferecida pela CAIXA, o(s)
DEVEDOR(ES) dedara(m) que recebeu(ram), junlamente com o presente instrumento, cópia
das condições e!=lpeciais da apólice estipulada pela CAIXA, devidamenle rubricadas pelas partes,
tomando ciência de todas as condições pactuadas, especialmente a que segue:
a)
O valor do prêmio de seguro destinado à cobertura dos riscos de morte ou
invalidez permanente e de danos físicos no imóvel, objeto da garantia, será detenninado
com base no preço certo e ajustado do valor da avaliação do imóvel, atualizado nos
mesmos parâmetros estabelecido neste instrumento;
Parágrafo quinto - O(s) DEVEDOR(ES) poderá(ão), até li liquidação do financiamento,
efetuar a substituição da apólice de seguros, pela apólice que lhe(s) convier, desde que:

a)
O prazo de vigência da nova apólice se estenda pelo período remanescente do
contrato, sem que haja descontinuidade de cobertura securitária até a liquidação da
dívida:
b)
A apólice escolhida preveja no mínimo a cobertura de sjnistro por morf,e ou
invalidez permanente e por Danos Físicos ao lm6vel, bem como as condições
estabelecida.. pelo Conselho Nacional de Seguros Privados ~ CNSP;
c)
As condíções de cobertura dos riscos forem peJo menos equivalentes às condições
da apólice em vigor,
d)
O prêmio a ser pago ao longo do prazo remanescente não onere a capacidade de
pagamento do(s) DEVEDOR(E-~) das demai, parcelas dos encargos mensais vincendos
do financiamento;
e)

Comprovada a adímplência do contrato na CAIXA.

Parágrafo sexto - O(s) DEVEDOR(ES) declara(m)-se cíente(s) que, a1ter tivamente à apólice
por ele(s) apresentada para substituição poderá(ão) ainda, oplar por uma das
pela CAIXA, cuja escolha será expres.~a em declaração por escrito.

:
CL<Í.USULA VIGÉSIMA - SINISTRO - Em caso de sinistro de qualquer
n~tureza, fica a CAIXA autorizada a receber diretamenre da companhia seguradora o valor da
in~enização. aplicando-o na solução ou na amortização da dívida e colocando o saldo. se houver,
à isposição do(s) COMPRADOR (ES).
P Mlgrafo primeiro· 0(5) COMPRADOR (ES) declaram-se cientes de que não conlarão com
as coberturas do seguro:
I

Por morle ou invalidez permanente quando tais sinistros resultarem de acidente ocorrido ou
d ença adquirida <,-omprovadamente em dala anterior à assinatura desta escritura;
11
fi

De danos físicos do imóvel quando o sinistro for decorrente de vício de construção, mesmo
s casos em que fique caracterizada a inabitabílídade do imóvel;

P rágrafo segundo - Acordam o(s) COMPRADOR (ES), desde Já, em confonnidade com a
le islação pertinente, que a índenização do seguro que vier a ser devida, na hipótese de morfe ou
in 'alidez pennanente does} coproprietárío(s}l será calculada proporcionalmente à composição do
p ccntual de renda, cuja alteração sÓ será consíder~da, para efeitos indenizatórios, se
e ress:amente obedecidos os requi~itoS estabelecido... na Apólice de Seguro. observados aqueles
re erentes a nomes, valores e percentuaL... indicados abaixo e constanteS da ficha de cadastro.
in egr.mte do processo de parcelamento re!;pectivo, a qual faz parte complementar desta
ef! ritura.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - COMUNICAÇAO DO SINISTRO 
O~s) COMPRADOR(ES) declaram estar cientes e, desde já, se comprometem a informar a s.eus
beneficiários que, em caso de ocorrêncía de &inistro de morte ou invalidez permanente, os
rn~smos beneficíârios deverão comunicar o evento à CAIXA, por escrito e imediatamente,
Pórágrafo primeiro ,. 0(5) COMPRADOR (ES) declara (m) estar ciente (5), ainda, de que
de:verão formalizar comunicação Imediara à CAIXA de danos físicos ocorridos no im6vel objeto
deste
instrumento,
,
,

p 'rágrafo segundo - A índenização de seguro de natureza pessoal corresponderá à dívida
vi renda sob a responsabilidade do(s) COMPRADOR (ES), sendo aplicada na arnorlÍzação ou
lJ uldação da divida e/ou seus acessórios.
P rágrafo terceiro ~ Caso a indenização de seguro de natureza pessoal seja inferior ao saldo
d edor, a diferença do débito será de responsabilidade do titular, cônjuge, herdeiros eiou
rágrafo quarto
A indenização de seguro de natureza material é limitada ao valor da
a liação inicial do imóvel segurado, atualizado de acordo com o disposto na Cláusula NONA c
c responderá, no máximo, ao valor do prejuízo efetivamente apurado pela segu dora. por
o sião do sinistro.
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Parágrafo quinto - Na indenização de seguro de natureza material, ocorrendo a hipótese de a
seguradora preferir repor a garantia em seu estado anterior ao sinistro, esta se responsabilizará
integralmente pela contratação e acompanhamento das obras, não cabendo à CAIXA qualquer
responsabilidade, inclusive de financiar eventual diferença verificada como necessária para que
seja devolvida ao imóvel sua condição como anteriormente ao sinistro, em decorrência de
divergência de qualquer natureza.
Parágrafo sexto - Caso venha a seguradora, na indenização de seguro de natureza material,
optar pelo pagamento em espécie, a CAIXA creditará a importância total da indenização na
conta do(s) COMPRADOR (ES), liberando-a de forma parcelada de acordo com a verificação
das obras de recuperação do imóvel, não assumindo também qualquer obrigação de financiar
possível diferença entre o cnsto orçado da nova obra e o valor da indenização recebida
decorrente de divergências de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FlNANCEIRAS - O Imposto sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários
(IOF) de que trata a Lei n" 5.143, de 20.10.66, alterado pelo Decreto-Lei nO 914, de 07.10.69,
Decreto-Lei 2.407, de 05.01.88 e Decreto 329, de 01.11.91, não será devido na operação, com
base na Decisão nO 197/92, de 29.09.92, exarada pelo Departamento da Receita Federal 
Superintendência Regional da Receita Federal da P Região Fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ENCARGOS FISCAIS - Todos os
impostos, taxas, multas e demais encargos, que recaem ou vierem a recair sobre o imóvel
hipotecado, ou sobre a operação objeto desta escritura, serão pagos pelo(s) COMPRADOR (ES),
nas épocas próprias, reservando-se o VENDEDOR o direito de, a qualquer tempo, exigir a
respectiva comprovação. Na hipótese de atraso do(s) COMPRADOR (ES), no cumprimento
dessas obrigações, e ca<;o não prefira o VENDEDOR considerar vencida a dívida, fica-lhe
reservado o direito de efetuar o pagamento de qualquer dos encargos referidos nesta Cláusula,
obrigando-se, neste caso, o(s) COMPRADOR (ES), a reembolsá-lo de todas as quantias assim
despendidas, atualizadas monetariamente na forma
prevista na Cláusula NONA,
acrescidas dos mesmos juros convencionados na CLÁUSULA SEXTA, juntamente com a
preslação que a seguir se vencer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA CONSERVAÇÃO E OBRAS - Ficam
o(s) COMPRADOR (ES) obrigados a manter o imóvel hipotecado em perfeito estado de
conservação, segurança e habitabilidade, fazendo os reparos necessários, bem como as obras que
forem solicitadas pela CAIXA ou pelo VENDEDOR para preservação de garantia, vedada,
entretanto, a realização de obras de demolição, alteração ou acréscimo, sem prévio e expresso
consentimento do VENDEDOR. Para constatação do exato cumprimento desta Cláusula, fica
assegurada à CAIXA e ao VENDEDOR a faculdade de, em qualquer tempo, vistoriar o imóvel
hipotecado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA
DÍVIDA - A dívida será considerada antecipadamente vencida, independentemente de qualquer
nolificação judicial ou extrajudicial, ensejando a execução deste c
para efeito de ser

, '-' \-; ·f.' ,~':::, ~:~;
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e ígida de imediato na sua totalidade, com lodos os seus acessonos, atualizados confonne
C ÁCSCL4 DÉCIMA, por quaisquer dos motivos previstos em lei, e, ainda:
I SE O(S) COMPRADOR (ES):
a)
Faltarem ao pagamento de alguma das prestações de juros Ou de capital, ou de
qualquer importância devida em seu vencimento;
b)
Cederem ou transferirem a terceiros, no todo ou em parte, os seus direitos e
obrigações, venderem ou prometerem à venda o imóvel hipotecado, sem prévio e
expresso consentimento do VE~DEDOR;

c)
Constituírem sobre o imóvel oferecido em garantia, no todo ou em parte,
nova'i hipoteca<; ou outros ônus reals, sem o consentimento prévio e expresso do
VENDEDOR;
d)
Deixarem de apresentar, quando solicitados, os recibos de impostos, taxas ou
tributos, bem como dos encargos previdenciários e securitários que incidam ou venham a
incídír sobre o imóvel hipotecado e que sejam de Sua responsabilidade.

11 NA OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS SEGUINTES HIPÓTESf:S:
Quando vier a ser comprovada a falsidade de qualquer dedaração feita pelo(s)
a)
COl>WRADOR(ES) em relação à presente operação;

b)
Quando, desfalcando-se a garantia, em virtude de depreciação ou deterioração,
o(s) COMPRADOR(ES) não a reforçarem, depoi, de devidamente notificado,;
o)
Quando conlra o (s) COMPRADOR (ES) for movida qualquer ação ou execução
ou decretada qualquer medida judidal ou administrativa que. de algum modo. afere o
imóvel dado em garantia, no todo ou em parte;
d)

Quando for desapropriado o imóvel dado em garantia;

e)

No ""So de falência ou insolvência does) COMPRADOR(ES):

f)
Se houver infração de qualquer cláusula da presente escritura. ou de legislação
aplicável à operação,

ex~cuçáo
,

CLÁUSULA V1GÉSIMA SEXTA - EXECUÇÃO DA DIVIDA - O processo de
deste contrato seguirá o rito previsto no Código de Processo Civil.

CLÁUSUI"A VIGÉSIMA SÉTlMA- PENA CDNVENCIO/,;AL - A pena
a que estão sujeítos o(s) COMPRADOR(ES), na hipótese de execução da dívida,
quFr judicial, quer extrajudidaJ. é de 10% (dez por cento) sobre o total da divida. além dos
hforáriOS advocatícios ou do Agenle Fiduciário, conforme o caso, e da.. demais cominações
1e ais e contratuais.
oo~vencíonal

i
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DESAPROPRIAÇÃO - No ,,caso de
d4apropriação do imóvel hipotecado, o VENDEDOR, através da C4IXA, receber' ;<lo poder
expropriante a tndenização correspondente. imputando-a na solução da divida e ,000ndo o
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saldo, Se houver, à disposição does) COMPRADOR (ES). Se a indenização for inferior à
dívida, o VE!\DEDOR receberá dos expropriados a diferença correspondente.

CLÁUSUI,A VIGÉSIMA NONA - CESSÁO DO CRÉDITO HIPOTECÁRIO 
O crédito hipotecário decorrente do presente contrato. poderá ser cedido ou caucionado! no todo
ou em parte, pelo VENDEDOR, uma vez notificados ois) COMPRADOR (ES).

CLÁt:SULA TRIGÉSIMA - PROCURAçõES ... O(s) COMPRADOR (ES)
con."ltituem a CAIXA sua bastante procuradora, com poderes irrevogáveis até a solução da
dívida, para:

a)

Assinar Cédulas Hipotecárias;

b)
Assinar escrituras de retificação, ratificação e aditamento do presente) visando ao
atendimento de eventuais exigências do Registro de Imóveis ou das repartições públicas
federaís. estaduais e municipais;
c)
Receber da ela. Seguradora indenização decorrente de eventual sinistro e pagar
se de seu crédito, devolvendo ao(s) COMPRADOR (ES) o saldo remanescente, se

houver, podendo para tanto, transigir, dar quitação e substabelecer;
d)

Em caso de desapropriação, onde com esta se apresentar, em juízo ou fora dele.

representá~los

perante o poder expropriante e onde seja necessário, recebendo a
indenização, podendo dar quitação, concordar, acordar, transigir, assinar todo e qualquer
documento e aplicar o valor recebido na amortização ou liquidação da divida confessada

neste instrumento, com lodos os seus acessórios, e substabelecer.
Parágrafo único - 0(5) COMPRADOR (ES) se constjtuem, mútua e reciprocamente,
procuradores, até a solução final da dívida aqui assumida, com poderes irrevogáveis e especiais
para receberem citações, notificações. intimações de penhora, leilão ou praça.
CLÁUSULA TRmÉSIMA PRIMEIRA- NOVAÇÃO - A tolerância, por parte
da CAIXA, em Dome do VENDEDOR, em caráter excepcional, com respeito ao
descumprimento, pelo(s) COMPRADOR (ES), das obrigações legais e contratuais, as..im como
as transigências tendentes a facilitar a regularização dos débitos em atraso, não constituirão
novação.

CLÁUSULA
TRIGÉSIMA
SEGUNDA
REGISTRO
Ois)
COMPRADOR(ES) apresentarão à CAIXA e ao VENDEDOR. exemplar deste instrumento
com comprovante de seu registro no competente Registro de Imóveis, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, a partir da data de assinatura desta esÇritura.

CLÀt:St:LA TRIGÉSI'\1A TERCEIRA - FO
- Para dirimir quaisquer
questões que decorram direta ou indiretamente deste contrato, fica
ito o foro correspondente
ao da Sede da Seção Judiciária da Justiça Federal mm jurisdição sobre localidade onde estiver
situado o imóvel deste contrato.

,,
d~cumentos

Apresentado e arquivado neste Thbel1onato (ou Escrivania): (relacão de
confonne a ,práxis dQ notário e as exigêndas legais),

ASSIM CONVENCIONADOS E CONTRATADOS pedíI1!Jll lhes lavrasse esta
e ritura. que lhes sendo lida, acharam conforme, e foi aceita em tudo por aqueles que,
re iprocamente, outorgaram e assjnam.

[SSINATURA DO OUTORGANTE
V NDEDOR]

IASSINTURA DO OUTORGANTE
COMPRADOR)

i Anexo I * Contrato de financiamento ImobiUário - Proposta, Opção de Seguro e demais
'ndições para vigência do seguro,
Ciente:.........."".,................ CNPJ nO ........, ................... .

i C ntrato nO H'O,.",
..

3U

~

...... _ 

Na qualidade de DEVEDOR(ES) do contrato de financiamento habitacional
ra, declaro(amos) para os devidos fins:

1) Tomei(ar.un) conhecimento das condições das duas Apólices Habitacionais oferecidas pelas
se uradoras com as quais a CAIXA opera, bem como da possibilidade de contratação de outra
ap5lice de minha (nossa) livre escolha desde que ofereça as coberturas mínimas e indispert..;;áveis
pr~vistas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme Resolução BACEN ti) 3811, nas
condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados,

2): ecebi(emos) a informação do custo efetivo do &:guro habitacional ~ CESH das duas apólices

0" reddas pela CAIXA;

3) Optei(tamos), por livre escolha, pela contratação da Apólice ""'....,,. de emissão da
Se- radora .H ....... "" ...... ., tendo a CAIXA como estipuJante e/ou beneficiária, com o custo
ef tivo do seguro habitacionaj ~ CESH de R$ ... ., .......... ,

4)! Tenho(temos) conhecimento que até a liquidação total do financiamento. se comprot;', a
adlmplência de pagamento dos prêmios de seguro vencidos, posso(podemos) substi 'ir a
Ap,ólice e que na hipótese de solicitação de mudanç~\ de Seguradora deverão ser preenchi ,Ç)s os
Z,:.,,,!(",,':t~_

n; ","

", ';cHho

requisitos abaixo, sem prejuízo de outros que eventualmente venham a ser fixados pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados - CNSP ou pelo Banco Central do Brasil- BACEN, a saber:
a)

A Seguradora deverá apresentar certidão de

regularidade emitida pela

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;
b)
A Apólice tenha cobertura pelo pmzo de vigência do período remanescente do
contrato;
c)
A cobertura securitária preveja, no mínimo, os rjsços de morte ou invalidez
permanente e de danos físicos do imóvel, conforme a" condiçôes estabelecidas pelo

Conselho Nacional de Seguros Privados .... CNSP;
d)
Os prêmios de seguros serão cobrados mensalmente pela CAIXA. juntamente
com as parcelas do contrato;
e)
O custo efetivo do seguro habitacional da nOvá Apólice não seja mais oneroso que
o custo do contrato de seguro vigente e as CQndições de coberturas dos riscos são
equivalentes ao contrato de seguro vigente;
f)
A nova Apólice somente passará a vigorar a partir da terceira prestação que
vencer apôs a solicitaçâo de alteração feita à CAIXA, desde que a apólice contenha os
requisitos acima.

5) Tenho (temos) ciência de que a substituição da apólice poderá ser recusada pela CAIXA se
verificada a existência de exclusões de cobertura, as quais serão consideradas como onerosidade
excessiva dos prêmios a serem pagos.
Assinaturas dos proponentes e testemunhas:

[PROPONENTE)

[PROPONENTE)

TESTEMUNHAS:
L

Assinatura, CPF oU identidade

2.

Assinatura, CPF ou identidade

'\

INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCiAl

MIN

" DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VE:'<DA, A PRAZO, COM PACTO
AOJETO DE ffiPOTECA E OBRIGA(ÕES - PESSOA JURÍDICA
Al-iEXOIV

Saibam quantos esta virem que aos ........... dias do mês de .......... ,...... " .... do ano
de dois mil e ................... , nesta cidade de ......................................... , neste Serviço N'otarial.
perante mim, ..", ..... " .......................... , compareceram as partes entre si justas e contratadas, a
saber: e um lado, como OUTORGAl'iTE VENDEDOR e CREDOR HIPOTECÁRIO, o
INSTlT
NACIOl-iAL DO SEGURO SOCIAL, Autarquia Federal vinculada ao Mioi<tério da
Previdê cia Social, criado na furma da autorização legislativa contida no artigo 17 da Lei nO 8.029.
de 12 e Abril de 1990, pelo Decreto nO 99,350, de 27,06,90, e reestruturado confonne
determinação contida no artigo ll, parágrafo uníco da Lei 8.422, de 13 de maio de 1992, pelo
Decreto: nO '"'''''''''' de "'" de "",,"" de "", inscrito no Cl-iPJiMF sob nO 29,979,036/,,,,,,,,,,-,,,,,,
com sede no ."............................ em Brasília ~ DF. doravante designado simplesmente
VENDEDOR, representado, neSOe ato, pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Instituição
Financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada nos termos

°

~~nt~a~~~~)-~~ n;eJ: ~~. .~~. .~~:~~:~~: . ,~~.~~n~~~~~ ..:.~~~~., E~~~~~i~~~t~ ~~ .~~~~ ,. ~~,.~~~~,~.~I:

seguir caesignada simplesmente CAIXA conforme procuração lavrada em notas do " ... "", ,J
OficÍo
no livro .."" ...""........ folhas ................ , e substabelecimento lavrado
em notaS do .."" .... Oficio de ............... ,', ......... (ou do mesmo cartório), no livro ....... ,....... folhas
" ..... " ....~ .., arquivados neste Cartório; e de outro lado, como OUTORGADO(S)
COMP~AOOR(ES} e DEVEDOR(ES) HII'OTECÁRIO(S): ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, , daqui por
diante 'denoll'lloado(s) simplesmente COMPRADOR(ES), todos juridicamente capaz~ e
reconh idos como os próprios, por mim à vista dos documentos que me foram apresentados, do
que dou fé. E pelas partes foi dito:

4e ..........................,

j

(I

j

CLÁUSULA PRIMEIRA - Que o VENDEDOR é senhor e legítimo possuidor
do imó el, que assim se descrevem e caracterizam: Loja A do edifíeio na Avenida Nossa Senhora
de Copa abana n01298, Copacabana, Rio de janeiro/RJ, com a fração de 60/1000 do domínio útil do
terreno
REIRO ao MUNiCíPIO DO RIO DE JANEIRO, e que' mede 17,10 m de frente e fundos.
por 44, m de ambos os lados, confrontando pela esquerda com o ,e1292 à direita com o ,{'1302 e
nos fun os com o nO 132 da Raul Pompeia , devidamente descrito e caracterizado na matricula
87.197 o Só oficio do Registro de Imoveis da Capital ~ RJ. e, Loja B do edifício na Avenda Nossa
Senhora de Copacabana n01298, Copacabana, Rio de janeiro/RJ, com a fração de 5211000 do
domín; útil do terreno FOREIRO ao MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, e, que mede 17,10 m
de frent e fundos, por 44.00 m de ambos os lados, confrontando pela esquerda com o nOI292, ;l
direita om O n"1302, e nos fundos com o nO 132 da Raul Pompeia. devidamente deserito e
caracte~zado na matricula n" 87.207 do 5° Oficio do registro de Imovels da Capital ~ RT, ha\~dos
por construção própria, cujo "habíteOse" foi concedido em 22/11/1960, e a fração do domínio útil
do terreno adquirido de Ottoni Diniz Manso :\foJlleiro e sua mulher Joanna Baptits a d' Castro
Monteirp, conforme escritura de compra e venda lavrada em 10/03/1943, do 6'lofício e Notas

desta cidade, registrado sob o n019.172, às fls. 179. do livro
Imóveis da Capital- RJ.

3~

AK do

~

oneio do registro de

CLÁl'SULA SEGUNDA· Oue o VENDEDOR, pela presente e na melhor forma de
direito, tem justo e contratado vender, como efetivamente vendido tem ao(s)
COMPRADOR(ES) o imóvel, anles descrito que Ihe(s) foi alienado no LEILÃO PÚBLICO
nU ..................... Processo número ................. pelo preço certo e ajustado de R$ ................... .
(.., ..... ""."... " ........ ,), correspondente ao lance vencedor nos termos do Edital da aludida licitação, o
qual este se vincula, confonne Lei 8.666/93, com as alteraçóes da Lei 8.883/94. livre e
desembaraçado de quaisquer ônus, arresto, sequestro) fOfO (exceto o foro devido ao Munidpío do
Rio de Janeiro) ou pensões com todas as benfeitorias, pertences e servidões. e cujo pagamento será
efetuado da seguinte foma: R$ ,0<,,,,,,,,,,,,,,,,, (,.""""",,.,,,,, .. ,,,....) equivalente a .." ............. %
(......................... ) do valor de alienação, em moeda corrente que o VEI\'DEDOR declara que já
recebera como sinal de pagamento. consoante exigência contida no Edital de Leilão; e o restante,
R$ .................... (. ..................... ",. ... ) que atualizado monetariamente pela Taxa Refereneial - TR da
data da publicação da adjudicação em ......... de ......,.... de 20.." ..... até a data da assinatuí4 da
escritura., perfaz o montante de R$ ..,........ ,...... " (" ............ " ............), através de parcelamento
em ............ parcelas mensais. na forma pactuada nesta escrÍturn.
Parágrafo Primeiro - () imóvel é vendido como coisa certa e detenninada (VENDA ",;\D
CORPUS!!), sendo apenas enunciativa a referência feita nesta escritura às suas dimensões.
Parágrafo segundo - A dívida tributária municipal (IPTU) relativa ao período anterior a lavratura da
presente, vinculada ao imóvel objeto da presente, nâo reconhecida pelo VENDEDOR com base arligo 150, §
2°, da Constituição Federal de 1988 será de responsabilidade do VENDEDOR caso seja decidida sua
procedência na esfera judídal.

CLÁUSULA TERCEIRA - Que o laudêmio devido pela transmissão do domínio
útil do imóvel de que trata a presente a presente Escritura foí regularízado junto ao MUNICIPIO
DO RIO DEJANEIRO na forma do Alvará nO... " ......... que ora transcrevemos (o Alvará deverá ser
transcrito quando da lavratura da escritura no cartório)

CLÁUSULA QUARTA. Que o VENDEDOR dá quitação do preço e, por força
deste contrato, e da cláusula consh'tui transmite ao COMPRADOR toda a posse. domínio e ação
sobre o imóvel vendido, obrigando-se a fazer a presente venda sempre firme, boa e valiosa e. ainda.
re'ponder pela evicção de direito. O(s) COMPRADOR(ES) dec1ara(m) aceitar a venda nos
termos em que é efetivada, confessando-se devedor(es) da importância parcelada,

CLÁUSULA QUINTA· PRAZO DE AMORTIZAÇÃO - O prazo de amortização
da dívída constituída peja presente escrítura é de ............. (.................. " ................ ) meses, a contar
da data da assinatura deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA· JUROS COMPENSATÓRIOS - Sobre o
a. solução final da dívida, incidirão juros compensatórios à taxa nominal

(......... ,.~·... ".,por

cento)

ao

ano,

equivalente

à

taxa

efetiva

de

( ............................. .) ao ano.

Parágrafo único - Sobre todas as importâncias despendidas pela CAIXA para preservação dos
direitos" decorrentes do presente contrato, incidirão, também, juros à taxa referida no caput desta
cláusula:.
··
·
!,

.

CLAUSULA SETIMA - DO ENCARGO MENSAL - O valor parcelado, doravante
denomiiado saldo devedor, será restituído pelo(s) COMPRADOR(ES) por meio de ................... ..
i

( ........... i,.................. ) encargos rnen.sats e suceSSIVOS, sendo o
R$ ........ i... ,..... (. ......... " ..... " ..... " .••), composto pela prestaçâo

pnmelfo encargo no valor de

de amortização e juro~ de
R$ ........ !........... ( .. "" ... ,...................), calculada pelo Sistema Francês de Amortização (Tabela price)
e prêmi~s de seguro de R$ ............ , ...... , ( ............................. ).

CLÁUSULA OITAVA - FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO - A amortização do
saldo di}vedor .será feita através de prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no
mesmo ~ia do mês subsequente ao da ao;;stnatura deste instrumento e a:;;; seguintes em igual dia dos

meses s~bsequentes.
i

Pa~o únioo - As prestações e seus acessórios serão pagos na CAIXA. na forma por da
indicad .

CLÁUSULA NONA - IMPONTUALIDADE • Ocorrendo impontualidade na
satisfaç o de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga corresponderá ao valor da
obriga' o em moeda corrente nacional, atualizada de forma proporcional, aplicando-se o ajuste pro
rala dia útil com base no índice de remuneração básica aplicável aos depósitos de poupança com
anivers' jo no dia 10 do mês imediatamente subsequente. acrescida dos juros contratuais. desde a
data do encimento, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive.

Parágr fo único - Sobre o valor apurado de acordo com o caput desta cláusula, incidirão juros
morató os à razão de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA - ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - O saldo
devedor e todos os demais valores constantes desta escrituf'd., à exceção dos encargos mensais de
que trat 1':1 CLÁUSULA SETIMA, serão atualizados mensalmente, no dia que corresponder ao da
assinam a desta escritura, mediante aplicação do índice de remuneração básica idênlko aO utílizado
pam al lizaçao dos depósitos de poupança, com data de aniversãrio no dia da assinatura desta
escrÍlur ,
Parágr fo primeiro - Na apuração do saldo devedor, para quaiquer evento, será aplicado o ajuste
pro rata dia útil. com base no índice de remuneração básica dos depósitos de poupança aplicável ao
contrato na data do seu aniversário no mês imediatamente subsequente, no período compre ndldo
entre a 'la da assinatura do contrato ou da última atuahzação contmtual do saldo devedo se já
ocorrida!, e a data do evento.
F!:t.,/j;)
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Parágrafo segundo - Outros valores vinculados a este contrato, não previstos em cláusula própria,
que vierem a ser apurados até a liberação da hipoteca, serão atualizados na forma prevista no caput
desta cláusula.
Parágrafo terceiro - Na hipótese de os depósitos de poupança deixarem de ser atualizados
mensalmente, a atualização de que trata o caput desta cláusula operar-se-á, mensalmente,
mediante a aplicação dos índices mensais oficiais que servirem de base para a fixação do índice a
ser aplicado na atualização monetária dos aludidos depósitos.
CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMElRA- SALDO RESIDUAL - Ao término do prazo
coulratual, o(s) COMPRADOR(ES) obrigam-se a pagar ao VENDEDOR, através da CAIXA, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de uma só vez, o saldo residual gerado pelas atualizações do
saldo devedor após o último recálculo da prestação de amortização e juros, declarando que têm
plena ciêucia das origens desse saldo residual, bem como que o aceitam como encargo inerente e
complementar do presente contrato.

Parágrafo primeiro - O saldo residual, até sua liquidação, estará sujeito à atualização monetária
na forma prevista na CLÁUSULA DÉCIMA e à incidência de juros compensatórios calculados à
laxa convencionada na CLÁUSULA SEXTA.
Parágrafo segundo - Após o pagamento do úlLimo encargo mensal previsto neste contrato, a
liberação e consequente baixa da hipoteca, que grava o imóvel objeto deste parcelamento,
condiciona-se ao pagamento do saldo residual de que trata o caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- RECÀLCULO DA PRESTAÇÃO DE
AMORTIZAÇÃO E JUROS - A prestação de amortização e juros terá seu valor recalculado a cada
período de 03 (três) meses, contados a partir da data de assinatura deste instrumento.

Parágrafo primeiro - O recálculo será efetuado no dia que corresponder ao da assinatura deste
contrato, com base no saldo devedor atualizado monetariamente, na forma prevista na CLÁUSULA
DÉCIMA, taxa de juros, sistema de amortização e prazo remanescente de amorlização, pactuados
no presente instrumento.
Parágrafo segundo - Na ocorrência de evento que venha a alterar o montante do saldo devedor do
parcelamento, a prestação de amortização e juros será recalculada com base no novo saldo devedor,
laxa de juros, sistema de amortização e prazo remanescente de amorlização vinculados a este
parcelamento, não se interrompendo a contagem do período para efeito de recálculo de que trata o
caput desla cláusula.
CLÃUSULA DÉCIMA T E R C E I R A - ATUALIZAÇÃO DOS PRÊMIOS
DE SEGURO - Os prêmios mensais de seguro são recalculados mensalmente, considerando os
respectivos valores do saldo devedor e da garantia atualizados pelo índice previsto no contrato,
aplicados aos referidos valores os coeficientes relativos às taxas de prêmios vigentes na data de
recálculo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA HI
valor do parcelamento especificado na Cláusula SEGUNDA e

TECÁRIA - Em garantia do
s demais obrigações ora

,

assumif,ru;, o(s) COMPRADOR(ES) dão ao VENDEDOR em primeira e especial hipoteca, o
imóvelldeserito e caracterizado nesta escritura,

,
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALOR DA GARANTIA - O valor do imóvel
hipotecado. para fins do artigü 1484 do CÓdigo Civil (Lei 10406 de 1010112002), é de
R$ ....
sujeito à atualização monetária na forma do caput da
CLÁt; ULA DÉCIMA, ficando reservado ao VENDEDOR o direIto de pedu nova avaJiação.

t."".. . .". (. . . . . . ".. . . . . . , ),

,
CLÁUSULA DÉCl:\1A SEXTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA - É facultada
ao(s) COMPRADOR (ES), em dia com sua'i obrigações, a liquidação antecipada do saldo devedor.
I

Parágriúo úniro - Nesse caso, o saldo devedor será atualizado proporcionalmente, mediante
o aj USl1' "pro*rnla" dia útil, com base no índice de remuneração báSica dos depósitos de poupança
apJicáv I ao contrato na data do seu aniversário no mês imediatamente subsequente, referente ao
período compreendido entre a data de assinatura do contrato, ou da última atualização do saldo
devedo , se já ocorrida, até a data do evento.
,

CLÁUSULA DÉCI:\1A SÉTIMA - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - Fka

faCUlta~' ao(s) COMPRADOR (ES), em dia com sua,:; obrigações contratuais, efetuar amoniLaçôes

extraor inárias para a redução do prazo do parcelamento ou do valor da" prestações, desde que o
vãJar a er amortizado corresponda, no mínimo, a 10% (dez por cento) do saldo devedor apurado à
época d , pretendida amortização extraordinária.

Parágrafo primeiro - Nesse caso) o abatimento do montante referído será precedido da atualização
do saldd devedor, na fonna prevista no Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA DÉC1MA, procedendô
se apó~:o referido abalimenlo a eliminação do efeito da atualização sobre o saldo remanescente,
mediant divi<;âo desse saldo pelo mesmo índice de aruaHzação aplicado.
Parág fo segundo - Os novos valores dos encargos mensais e/ou prazo remanescente, resultantes
da amo lzação extraordinária, serão apurados em função do saldo devedor já amortizado e excluída
a atualização aplicada para esse efeito, da taxa de juros, do sistema de amortização e do prazo
remane~nte> que constituem parâmetros vincutados a este parcelamento, não se interrompendo a
contagem. do penodo, para efeito de recãlculo da prestação de amortização e juros e da atualização
,
'
"
,
dos P~ios de seguro de que tratam as CLAUSUlA DEC1~A SEGUNDA e DECIMA
TERCE IRA. respectivamente.
:
CLÁUS(;LA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO OU SUBSTITUlÇAO DA TAXA
DE RElIIfUNERAÇAo DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA - Os valores constantes desta escritura,
expressqs ou dependentes das varíaçôes do índice de remuneração dos depósÍlos de poupança, serão
automat1camenle, na sua substiluição, subordinados à variação do índice que o substitui ou, na
hip6tese de sua simples extinção, a qualquer outro a ser determinado em legislação específiea.

I
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURO - Durante a vigência deste contrato
até a artiorllzação definitiva da divida, 0(5) COMPRADOR (ES) concordam, e assim se obrigà,
em manter o seguro contra danos físicos no imóvel - DFl, conforme estabelecido-fla Apólice
,
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Seguro contratado por livre escolha e a efetuar o pagamento dos respectivos prêmios, nas épocas
pr6prias, juntamente com os encargos contratuais.
'" DF! ~ prejuízos decorrentes de danos físicos ao imóvel dado em garantia do financiamento:
incéndio. raio ou explosão; vendaval; desmoronamento total; desmoronamento parcial, assim
entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural; ameaça de
desmoronamento, devidamente comprovada; destelhamento; ínundação ou alagamento, ainda que
decorrente de chuva.
Parágrafo primeiro· 0(,) DEVFDOR(ES) confirma(m) que l.e(s) fui(ram) oferecida(s) mais de
uma opção de apóJlce de sociedades seguradoras diferentes com os respectivos custos efetivos do
seguro habitacional ~ CESH.

Parágrafo segundo - Os prêmios de seguros, acrescidos de eventuais tributos, serão devidos até a
liquidação final do saldo devedor e deverão ser pagos sempre em valores compatíveis com a
cobertura total do referido saldo devedor do financiamento, bem como para reposição integral do
imóvel dado em garantia em caso de DFI (Danos Fisícos ao Imóvel).
Parágrafo terceiro - A cobertura do seguro dar~se-á a partir da assinatura deste instrumento,
regendo-se pelas cláusulas e condições COnstantes da Apólice. as quais foram pactuadas pelo(s)
DEVEDOR(ES), especialmente as de exclusão de cobertura securitária, bem como dos fluxos
referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do Custo Efetívo do Seguro
Habitacional - CESH, conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Seguros Prívados ~ CNSP.
Parágrafo quarto ~ Em sendo contratada apólice de seguro oferecida pela CAIXA, o(s)
DEVEDOR(ES) declara(m) que recebeu(mm), juntamente com o presente instrumento, cópia das
condições especiais da apólice estipulada pela CAIXA. devidamente rubricadas pelas partes,
tomando ciência de todas as condiç-ões pactuadas~ especialmente a que segue:
a)
O valor do prêmio de seguro destínado à cobertura dos riscos de morte ou invalidez
permanente e de danos físicos no imóvel, objeto da garantia, será determinado com base no
preço certo e ajustado do valor da avaliação do imóvel, atualizado noS mesmos parâmetros
estabelecido neste instrumento.
Parágrafo quinto - O(s) DEVEDOR(ES) poderã(ão), até a liquidação do financiamento, e.fetuar a
substituição da apólice de seguros, pela apólice que lhe(s) convier, desde que:
a)
O prd1.o de vigência da nova apólice se estenda pelo período remanescente do
contrato. sem que haja descontinuidade de cobertura securitária até a liquidação da dívida:
b)
Aapóllce escolhida preveja no mínimo a cobertura de sinistro por morte ou invalidez
permanente e por Danos Físicos ao Im6vel. bem corno as ('Ondiçóes estabelecidas pelo
ConseJho NadonaJ de Seguros Privados ~ CNSP;

c)

As condições de cobertura dos riscos forem pelo menos equivalentes às condições da

apólice em vigor;
d)
O prêmio a ser pago ao longo do prazo remanescente não onere a capacidade de
pagamento do(s) DEVEDOR(ES) das demais parcelas dos encargos mensais vincendos do
financiamento;
e)

Comprovada a adimplência do contrato na CAIXA'r;!:, ',;, L 

Parág ,fo sexto - Üls) DEVEDOR(ES) doel,ra{m)-se dente(s) que, alternativamente à apólice
por ele(s) apresentada para substituição podcrá(ão) ainda, optar por uma das apólices oferecidas

pela CA;IXA, cuja escolha será expressa em declaração por escrito.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. SINISTRO - Em caso de sinistro de qualquer natureza,
fica a C,AIx..t\ autorizada a receber diretamente da companhia seguradora o valor da indenização,
aplicando-o na solução ou na amortização da dívida e colocando o saldo, se houver, à disposição
dois) C' MPRADOR (ES),

Parág o único· O(s) COMPRAJ)OR (ES) declaram-se dentes de que não contarão com as
cobertu s do seguro de danos físicos do imóvel quando o sinistro for decorrente de vício de

constru ão, mesmo nos casos em que fique caracterizada a inabitabilídade do imóvel;
CLÁUSUI,A VIGÉS"1A.'PRlMlêIRA - COMUNICAÇÃO DO SINISTRO - O(s)
COMP ADOR (ES) declaram estar cienres de que deverão formalizar comunicação imediata li
CAIXA de danos fíSlCOS ocorrido no imóvel objeto deste instrumento.
i

ParágnJío primeiro ~ A indenização de seguro de natureza material é Hmitada ao valor da
avaliaçáp inicial do im6vel seguradQ, atualizado de acordo com o disposto na Cláusula NONA e

correspQnderá,
do sinislro.
,

nO

máximo, ao valor do prejuízo efelivamente apurado pela seguradora, por ocasião

Parágr~fo segundo ~ Na indenização de seguro de mltureza material, ocorrendo a hipótese de a
seguradora preferir repor a garantia em seu estado anterior ao sinistro) esta se responsabilizará
integral$lente pela contratação e acompanhamento das obras, não cabendo à CAIXA qualquer
respons biHdade, inclusive de financiar eventual diferença verificada COmO necessária para que seja
devolvi a ao imóvel sua condição como anteriormente ao sinistro, em decorrência de
dívergê cia de qualquer natureza.

Parágr fo terceiro - Caso venha a seguradora, na indenização de seguro de natureza material,
optar p lo pagamento em espécie. a CAIXA creditará a importância tolal da indenização na conta
dois)
MPRADOR (ES), liberando-a de fomla parcelada de acordo com a verificação das
obras d recuperação do im6vel~ não assumindo também qualquer obrigação de financiar pO,.;;síveJ
difercu. entre o custo orçado da nova obra e o valor da indenização recebida decorrente de
divergê ,cias de qualquer natureza.
,

Parágráfo quarto - O(s) DEVEDOR declara(m), ainda, que ele e seus beneficiários deverão
comuni~ar imediatamente à CAIXA, por escrito, qualquer evento suscetível de agravar
conside~avelmente o risco coberto, sob pena de perder O direito à indenização se for provado que
silencio,, de má-fé,
Parágrufo quinto - Em caso de negativa de cobertura por parte da Seguradora nos casos de
sinistro de natureza material. 0(5) DEVEDOR(ES}~ seu cônjuge, herdeiros e/ou sucessores ficarão
respons veis pelo pagamento do saldo devedor do financiamento ou peja recomposiç , da garantia
em se,u estado anterior aO do sinistro, respectivamente, sob pena de antFF.Jear ,~ve,?ci~ento
da díVld ,
.~,/IO LI"
'.'ri;1 ~i]iJza

'
f

\x';,I&;11 .EA~':::J!i'..·~

1\:·' .

'C'':),itro

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS - O Imposto sobre Operaçôes Relativas • Títulos c V.lores Mobiliários (IOF)
de que trata a Lei nU 5.143, de 20.10.661 alterado pelo Decreto~Lei nO 914, de 07,10,69, Decreto
Lei 2.407. de 05.01.88 e Decreto 329, de 01.11.91, não será devido na operação, com base na
Decisão nU 197/92, de 29.09.92, exarada pelo Departamento
Superintendência Regional da Receita Federal da 13 Região Fiscal,

da

Receita Federal



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
ENCARGOS FISCAIS - Todos Os
impostos, taxas, multas e demais encargosf que recaem ou vierem a recaír sobre o imóvel
hipotecado, ou sobre a operação objeto desta escritura, serão pagos pelo(s) COMPRADOR (ES),
nas épocas próprias, reservando-se O VENDEDOR o direito de, a qualquer tempo, exigir a
respectiva comprovação. Na hipótese de atraso do(s) COMPRADOR (ES), no cumprimento
des.."láS obrigações, e caso não prefira o VENDEDOR con.;,;iderar vencida a dívida, fica-lhe
reservado o direito de efetuar o pagamento de qualquer dos encargos referidos nesta Cláusula.
obrigando~se~ neste caso. o(s) COMPRADOR(ES), a reembolsá-lo de todas as quantias assim
despendidas, atualizadas monetariamente na forma prevista na Cláusula DÉCI~1A, acrescidas dos
mesmos juros convencionados na CLÁUSULA SEXTA, juntamente com a prestação que a seguir
se vencer.
CLÁUSULA VIGj::SIMA QUARTA - CONSERVAÇÃO E OBRAS - Ficam oIs)
COMPRADOR (ES) obrigados a manter o imóvel hipotecado em perfeito estado de conservação,
segurança e habitabilidade, fazendo os reparos necessáriDs, bem como as obras que forem
solicitadas peia CAIXA ou pelo VENDEDOR para preservação de garantia, vedada, entretanto, a
realização de obras de demolição, alteração ou acréscimo, sem prévio e expresso consentimento do
VENDEDOR. Para constatação do exalo cumprimento desta Cláusula, fica assegurada à CA.1XA e
ao VENDEDOR a faculdade de. em qualquer tempo, vistoriar o imóvel hipotecado.
CL.ÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DíVIDA
- A dívida será cO!l.liiderada antecipadamente vencida, independentemente de qualquer notificação
judicial ou extrajudjciaJ, e!l.liejando a execução deste contrato, para efeito de ser exigida de imediato
na sua totalidade, com todos os seus acessórios, atualizados conforme CLÁUSULA DÉCIMA, por
quaisquer dos motivos previstos em lei, c 1 aínda:
I - SE O(S) COMPRADOR (ES):
a)
Faltarem ao pagamento de alguma das prestações de juros ou de capital> ou de
qualquer importância devida em seu vencimento;
b)
Cederem ou transferírem a terceiros, no lodo ou em parte, os seus direitos e
obrigações, venderem ou prometerem fi venda o imóvel hipotecado. sem prévio e expresso
consentimento do VENDEDOR;
c)
Constituírem sobre o imóvel oferecido em garantia, no todo ou em parte, novas
hipotecas ou outros ônus reais, sem o consentimento prévio e expresso do VENDEDOR;
d)
Deixarem de apresentar, quando solicítados. os recíbos de impo os, taxas ou
tributos, bem como dos encargos previdenciários e securitários que íncidam \ venham a
incidir sobre o imóvel hipotecado e que sejam de sua responsabilidade.

I

1)

11 - N· OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS SEGUINTES HIPÓTESES:

Quando vier a ser comprovada a falsidade de qualquer declaração feita pelo(s)
!=OMPRADOR(ES) em relação à presente operação;
I

p)

Quando, desfalcando-se a garantía. em virtude de depreciação ou deterioração, o(s)
OMPRADOR(ESl não a reforçarem, depois de devidamente notificados;

)
Quando COIHid. O (s) COMPRADOR (ES) for movida qualquer ação ou execução ou
ecretada qualquer medida judicial ou administrativa que, de algum modo, afele o imóvel
do em garantia, no todo ou em parte;

É
?)
,

Quando for desapropriado o imóvel dado em gardntia;
No caso de falência Ou insolvência dor,) COMPRADOR(ES);

Se houver infração de qualquer cláusula da presente escrítura. Ou de legL'ilação
plicável à operação.

f
,

i
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - EXECUÇÃO DA DiVIDA - O proces.", de
execuçã;b
desle
contrato seguirá o rito previsto no Código de Processo Civil.
,

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PENA CONVENCIONAL - A pena
conven ional a que estão sujeitos o(s) COMPRADOR (ES), na hipótese de execução da dívida,
quer judicia1~ quer extrajudicial é de 10% (dez por cento) sobre (} total da dívída, além dos
honorárjos advocatícios ou do Agente Fiduciário. conforme o caso, e das demais cominações legais
e contra~uais.

J

j

I

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DESAPROPRIAÇÃO - No ClLm de
de5apro riação do ímóvel hipotecado, o VENDEOOR, através da CAIXA, receberá do poder
expropr ante a indenização correspondente. imputando-a na solução da dívida e colocando o saldo,
se houv~r, à disposição do(s) COMPRADOR (ES). Se a indenização for inferior à dívida, o
VENDEDOR
, receberá dos expropriados a diferença correspondente,

I

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CESSÃO DO CRÉDITO HIPOTECÁRIO - O
crédito *iPotecárío decorrente do presente contrato, poderá ser cedído ou caucionado, no todo ou
em partd, pelo VENDEDOR, uma vez notificados o(s) COMPRADORjES).
I

,
CLÁlfSllI,A TRIGÉSIMA - PROCURAÇÓES - Ois) COMPRADOR (ES)
constltutm a CAIXA sua bastante procuradora, com poderes irrevogáveis até a soiu ão da dívida
para:
j

a

Assinar Cédulas Hipotecárias;

A:.\
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b)
Assinar escrituras de retificação, ratjficação e aditamento do presente. visando ao
atendimento de eventuais exigências do Registro de Imóveis ou das repartições púbHcas
federais, estaduais e municipais;
c)
Receber da Cía. Seguradora indenização decorrente de eventual sinistro e pagar-se
de seu crédito, devolvendo ao(s) COMPRADOR (ES) o saldo remanescente, se houver,
podendo para tanto, transigir, dur quitação e substabelecer;
Em caso de desapropriaç.ão, onde com esta se apresentar, em juízo ou fora dele,
d)
representá-los perante O poder expropriante e onde seja necessário, recebendo a indenização,
pOdendo dar quitação, concordar, ",cordar, transígir assinar lodo e qualquer documento e
aplicar o valor recebido na amortização ou liquidação da divida confessada neste
in'Otrumento, com todos os seus acessórios, e substabelecer.
j

Parágrafo único - O(s) COMPRADOR (ES) se c-Onstltuem, mútua e reciprocamente. procuradores,
até a solução final da dívída aquí assumída, com poderes irrevogáveis e especiais para receberem
citações, notificações, intimações de penhora, leilão ou praça.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA. NOVAÇÃO - A tolerância, por parte da
CAlXA, em nome do VENDEDOR, em caráter excepcional, com respeito ao descumprimento,
pelo(s) COMPRADOR (ES), das obrígaç6es legais e contratuais, assim como as transigências
tendentes a facilitar a regularização dos débitos em atraso, não constituirão novação.
CLÁUSULA TRIGÉSI:\fA SEGUNDA- REGISTRO - O(,} COMPRADOR (ES)
apresentarão à CAIXA e ao VENDEDOR, exemplar deste instrumento com comprovante de seu
registro 00 competente Registro de Imóveís, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data
de a"slnatura desta escIÍI.ura.
CLÁUSULA TRIGÉSI:\fA TERCEIRA - FORO - Para dirimir quaisquer questões
que decorram direta Ou índiretamente deste contrato, fica eleito o foro correspondente ao dá Sede
da Seção Judíciária da Justiça Federal com jurisdição sobre a localidade onde estiver situado o
imóvel deste contrato.
Apresentado e arquivado neste 1àbelionato (ou Escrivania): (relação de documentos conforme a
práxis do notário e as exigências l.çgais).
ASSIM CONVENCIONADOS E CONTRATADOS pediram lhes lavrasse esta
escritura, que lhes sendo lida, acharam confonne, e foi aceita em tudo por aqueles que,
reciprocamente, outorgaram e assinam.

[ASSINATURA DO OUTORGANTE
VENDEDOR]

TESTE!\RJNHA
- - - - _..

__....

_ - - - _ ..

__....

_---

Anexo I - Contrato de Financiamento ImohiHário - Proposta, Opção de Seguro e demais
condiç es para vigência do ""'n"'.

Cliente ........................ ,., .... , CN'"PJ n° .... ,.,........... ,......... .

~a

qu idade de DEVEDOR(ES) do contrato de financiamento habitacional supra.

decJa

mos) para os devidos fins:

1) Tom í(aram) conhecimento das condições das duas Apólices Habitadonai"i oferecida"

pelas se~radúras com as quais a CAIXA opera, bem como da possíbilidade de contratação

de outra apólice de minha (nossa) livre escolha desde que ofereça as coberturas mínimas e
índíspensávei~ previstas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme Re~olnção BACEN nO
3811, n~s c.oudições estabelecida.,; pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.
2} Recebi(crnos) a informação do custo efetivo do seguro habitacional
apólices: oferecidas pela CAIXA~

~

CESH das dnas

Optel(tamos)~

3)
por livre escolha, pela contratação da Apólice ...... " .... de emissão da
Segurad' ra ..... .,." .... " ...... tendo a CAIXA COmo estipulante e/ou beneficiária, com o custo
efetivo o seguro habitacional- CESH de R$ ................
4) Teu o(temos) conhecimento que até a liquidação total do financiamento, se
compro ada a adimplêncía de pagamento dos prêmios de seguro vencidos, posso(podemos)
substitu a Apólice e que n}! hipótese de solicitação de mudança de Seguradora deverão ser
preench dos os requisitos abaixo, sem prejuízo de outros que eventualmente venham a ser
fixados lo Conselho Nacional de Seguros Privados ~ CNSP ou pelo Banco Centr.I1 do

Brasil- ACEN, a saber:
a Seguradora deverá apresentar certidão de
uperintendência de Seguros Privados - SUSEP;

regularidade emitida peta

~) a Apólice tenha t:'Obertura pejo prazo de vigência do período remanescente do
cbntrato;

d) a cobertura securitária preveja, no mínimo, os riscos de danos físicos do imóvel,
cbnforme as condições eslabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados ~

qNSP:
,
,

d) os prêmios de seguros serão CObrados mensalmente pela CA1XA, juntamente com
l1r'\ parcelas do contrato;

..

I) Custo efetívo do seguro habitacional da nova Apólícc não seja mais onerOSO qu o
'.'
sto do contrato de seguro vigente e as condições de roberturas dos rifftls!'l;: '):1 Vi::;!3 ~~uza
''3
uivalentes ao contrato de seguro vigente;
" i 1'- " "k,"~~v ••,"
;.

,..

',,- <

,.'

>

,

,;.:

,;", ""I fl'

\

\

f) a nova Apólice somente passará a vigorar a partir da terceira prestação que vencer
após a solicitação de alleração feita à CAIXA, desde que a apólice contenha os
requisitos acima.

5) Tenho (temos) ciência de que a substituição da apólice oderá ser recusada pela CAIXA se
verificada a existência de exclusões de cobertura, as quais serão consideradas como
onerosidade excessiva dos prêmios a serem pagos.
Assinaturas dos proponentes e testemunhas:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

,

ANEXO V

LEILÃl
, PÚBLICO n'0112016
........ " ...... "" ................ " ............. ,...... ",.[Idenlificação completa do representante da
liCituntef'. corno representante devid'Huente constituído de ............................... (Identificação
complet do licitante] doravante denuminado licitante., para fins do di~posto no item ........... " do
Edital, d dara, sob as penas da lei, em especial o ar!. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a)

,

A proposta apr~entada para participar do LeiIão Público n(} Olí2014 foi e1aborada

~ maneüa independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, nO todo ou em
p6.rte, direta ou indiretamenle, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
, rlicípante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Leilão Público

n li2014 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potendaJ
o de fatu deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c

Que não tentou, por qualquer meío ou por qualquer pessoa, influir na decisüo de

qpalquer outro particípante potencial ou de fato da (identificação da licitaçào) quanto a
p~rtícipar ou não da referida licitação;
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do leilão Público
1/2014 nào será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
c m qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão antes da adjudicação do
o jeto da referida Hcltaçâo;
d

n

e
Que O conteúdo da proposta apresent.'\da para partídpar do Leilão Público n°
001/2014 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente. informado, djscutido ou
rdcebido de qualquer integrante do Instituto Nacional do Seguro Social antes da abertura
oficial das propostas; e

~

Que eSfá pJenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém

prnas poderes e informações para firmá-Ia.

,,

Rio de Janeiro, ........ de ...,............ de 2014.
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[REIJRESENTANTE LEGAL DO UOTANTE, NO ÂMBITO DA L1CITAÇ;/o, COM
IDENTIFlCAÇÃOCOMPLETA\
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